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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Døbefonten
i Badskær Kirke

Hørby Menighedsråd besøger billedhugger Kirsten Jensen

I Skæve, Badskær og Hørby kirker er der jævnligt dåb. 
Og det er ret fantastisk at tænke på, at dåben sker som 
led i en lang tradition. Hvis bare døbefontene i vore 
kirker kunne tale, så ville de fortælle om utallige dåb. 
Om hvordan generation efter generation er kommet til 
kirkerne med deres børn, fordi de har fundet det af af-
gørende betydning, at børnene blev lagt i den levende 
Gud hænder.

Historierne om døbefontene i Skæve og Hørby går 
mange århundrede tilbage. Men det samme gælder 
ikke for døbefonten i Badskær Kirke. Fra kirkens indvi-
else i 1909 havde man en døbefont af træ. Men, menig-
hedsrådet ønskede sig en døbefont i sten. Og påskedag 
1992 blev en ny døbefonten indviet, og den har dermed 
”kun” en historie på godt 23 år.

Døbefonten i Badskær Kirke er lavet af billedhuggeren 
Kirsten Jensen. I kirkebladet fra dengang fortæller hun 
om, hvordan døbefonten blev til i et samarbejde med 
det daværende menighedsråd. Man enedes om at tage 
udgangspunkt i dåbsritualet ord om dåb i ”Faderens, 
Sønnens og Helligåndens navn” og Jesu løfte: ”Se, jeg 
er med jer alle dage ind til verden ende”. Og det blev 
til de 4 symboler, der er på døbefontens sider.

Kirsten Jensen skriver selv sådan om de fire billeder/symbo-
ler:

1. Det ældste symbol for Gud er en hånd, fordi der ofte 
i Bibelen er tale om, at noget sker ved Guds hånd. Det 
hebræiske ord for hånd betyder magt og kraft, og der-
for har jeg på en af frontsiderne udhugget Guds hånd 
med lysstråler for at vise, at fra skyen (Himmelen) 
kommer der velsignelse til mennesker.

2. Korset er et symbol på Jesu lidelse og død, men også 
på Jesu opstandelse. Korset, som var tegn på skam og 
nederlag, er blevet et tegn på ære og sejr over døden. I 
det Nye Testamente sammenligner Jesus sig selv med 
”slangen i ørkenen”. På samme måde som kobberslan-
gen blev hængt op på en stang af Moses for at give liv 
til de fortabte, måtte Kristus også hænges op på et kors 
for at give liv og frelse til fortabte mennesker.



Døbefontsvending

Igennem mange år var der i Badskær 
Kirke tradition for at dreje døbefonten 
en gang om året, så de fire forskellige 
symboler på skift kunne vende ud 
mod menigheden. Den tradition bliver 
nu taget op igen.

I forbindelse med Juleoptakt 2. søndag 
i Advent (6.december kl. 16.00) vil dø-
befonten blive drejet en kvart omgang. 
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3. Det mest almindelige billede på Helligånden er 
duen. Da Jesus blev døbt kom den Helligånd over ham 
i skikkelse af en due, fortælles der i Bibelen. Derfor 
er duen fremstillet på fonten i flugt fra himlen og ned 
imod jorden.

4. Dåbsritualet slutter med ordene: ”Og se, jeg er med 
jer alle dage ind til verden ende”, derfor er den fjerde 
fonteside udhugget med et billede af livets træ. Når jeg 
tænker på dette billede, dukker Grundtvigs ord altid 
op: ”Nu en forårsmorgen skøn finder op for os i løn, og 
som påskesalmen klinger vokser sjælens fuglevinger”. 
Derfor måtte der sidde fugle i Livets træ.

Her i september 2015 blev Kirsten Jensens barnebarn døbt i 
Badskær Kirke, og for familien blev en ring sluttet.

Juleoptakten 2. søndag i Advendt i Badskær Kirke 2014
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Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag d. 17. december 19.30
med Kirkekoret og sangeren Margrete Grarup

Margrete Grarup er fra Aalborg. Hun var ansat i Hasseris kirke i Aal-
borg i mange år. Besøgte Skæve kirke i 2013 hvor hun sang med i ”Ma-
halia Jackson Tribute” hvor Skæve kirkes organist Niels Ole Sørensen 
også er med.
Margrete har for få måneder siden udgivet sin debut cd der hedder 
”Walk with me”. Her i sammenspil med bl.a. basgiganten Mads Vin-
ding, med hvem hun tager rundt og laver koncerter i jazzklubber og 
kirker.
Kirkekoret fra Skæve og Hørby kirker deltager også under ledelse Anne 
Hejslet. De vil synge sammen med Margrete og også synge nogle numre 
alene med bandet.
Skæve kirkes organist Niels Ole Sørensen har samlet bandet til denne 
koncert som udover Margrete Grarup på sang, er det man kan kalde for 
Skæve kirkes husorkester, nemlig Jesper Bang Pedersen på bas, Esben 
Bach på trommer og Niels Ole Sørensen på keyboard.
Der vil blive sunget en masse julemelodier, gospel og andre smukke 
sange der passer til julen.
Mød op og vær med til at gøre denne aften til en festlig aften.

Musikgudstjenester i forbindelse med jul og 
nytår

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi holder fællesgudstjene-
ster for Skæve, Hørby, Volstrup, Understed og Karup sogne om-
kring jul og nytår.

De fælles gudstjenester ser sådan ud i år:

20. december: Hørby Kirke kl. 10.30. Ældresagens sangkor fra Sæby 
medvirker.

26. december: Understed Kirke kl. 10.30. Saxofonist Pia Munch (bil-
ledet) spiller sammen med organist Thomas Olesen.

27. december: Badskær Kirke kl. 10.30. Julesalmegudstjeneste. Sal-
mer kan ønskes ved gudstjenesterne forud.

1. januar: Volstrup Kirke kl. 14.00. Violinist Jette Klarup (også orga-
nist ved Sæby Baptistkirke) spiller.

Nytårskoncert i Skæve kirke med fri entré
Torsdag d. 14. januar kl. 19.30
Organic3 med Jesper Riis og Jacob Rose

Traditionen tro de sidste 3 år er nytårskoncerten med Organic3. Denne gang med de to gæstesolister Jesper Riis, 
trompet, og Jacob Rose, saxofoner. Disse to blæsere har en fantastisk klang når de spiller sammen og hver for sig. 
Og man ved aldrig helt hvad de to kan finde på at spille og lave sammen af skæg og ballade. 
Programmet bliver en skøn blanding af danske salmer og sange.

Jesper Riis, trompet - Jacob Rose, sax - Uffe Steen, guitar - Esben Bach, trommer - Niels Ole Sørensen, Hammond



Fra Børnekorstævne i Hasseris Kirke, hvor Skæve-Hørby Kirkekor deltog med en flok dygtige sangere
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Jeg hedder Maria Kajgaard og er den heldige, der har fået lov at blive jeres nye kirkekul-
tur-medarbejder/sognemedhjælper. 
Jeg bor i Strandby lidt nord for Frederikshavn sammen med min mand Brian, som ar-
bejder som el-installatør og vores 2 skønne børn – Nicoline (10 år) og Noah (8 år). Jeg er 
uddannet mediegrafiker og har arbejdet som det siden 2007 i rejsebranchen. 

Igennem de sidste mange 
år har jeg været leder i 
Strandby børnekirke og 
søndagsskole, samt været 
leder i FDF. Derudover 
bruger jeg fritiden på fami-
lie, venner, hus og uden-
dørsliv samt svinge strikkepindende, tråde symaski-
nen eller et andet kreativt projekt.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle, blive 
en del af dagligdagen i kirkerne og være med til alle 
de spændende aktiviteter, der sker i sognet.

Vi ses! - Maria

Indisk besøg fra ALC School Project

Onsdag-søndag i uge 46 havde Skæve-Hørby besøg af 
indiske Epzi, der er medarbejder ved sognenes skoleprojekt 
i Tamil Nadu. Epzi har siden august været under uddan-
nelse i bl.a. internationalt udviklingsarbejde på Diakonhøj-
skolen i Aarhus, i hvilken forbindelse besøget i Nordjylland 
var en del af den afsluttende ”Danish Study Week”.

I løbet af tiden her hos os, var Epzi bl.a. på besøg på Hørby 
Efterskole, til øveaften med kirkernes kor i Hørby Sognehus, 
på besøg på Sæby Skoleafdeling og på et bosted i Dronning-
lund, ligesom turen også gik forbi Blå Kors Genbrug i Sæby 
og til Skagen på sightseeing...

Hej alle i Skæve og Hørby sogne!



Her i efteråret har vi travlt med forberedelser til jule-
marked. Når dette udkommer, håber vi det er forlø-
bet fint som de foregående år. Der har i øvrigt været 
mange aktiviteter: 

Vi har haft en vellykket spis-sammen-aften med mad 
fra køkkenet i Østervrå, masser af snak og sang. Alle er 
enige om at det skal gentages. 

Gymnastikholdets leder Tove Nielsen havde inviteret 
til formiddagskaffe i Sæby. Det var en god oplevelse 
med fint traktement. Tak til Tove. 

Frivilligdagen havde vi valgt at fejre på Centret med 
en fin hjemmelavet pølsevogn. Der var Cocio og øl til 
pølserne, kaffe og småkager bagefter. Det var populært 
hos beboerne og der var også folk udefra. 

Damernes Butik har været med fint udvalg af tøj og 
de efterhånden øvede lokale mannequiner vist tøjet. 
Bagefter var der fint salg.                                                              

Elsebeth har haft 25 års jubilæum. Det blev fejret med 
beboerne på Centret - fuldt hus, masser af dejlig kage. 
Selvfølgelig var der taler med rosende ord og også fine 
gaver. Bagefter kunne hun så tage hjem til familien og 
være stolt af det, hun udretter på Centret. 

Til oktober er Susanne stoppet på arbejdsmarkedet, og 
hun blev fejret med en festlig syng-sammen-eftermid-
dag. Tak fra os alle for hendes arbejde og velkommen i 
Hyggeholdet,  hvor hun heldigvis fortsat vil deltage.

Husk at man kan henvende sig, hvis man vil være med 
i Hyggeholdet. Måske er der også mænd, som kunne 
tænke sig at deltage - det er ikke kun håndarbejde, vi 
laver. Der er for tiden overtal af mænd, og der er man-
deture, hvor man kan være hjælper.                        

God jul
ønskes af Hyggeholdet og Dybvad Ældrecenter
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Dybvad Gruppen holder Juletræssalg fra Spejderhuset, 
Skævevej 69, 9352 Dybvad på følgende datoer:  

29/11   4-5/12  

12-13/12   19-20/12 

-  alle dagene fra kl. 12 - 16. 

Der vil være flotte nordmannsgraner i alle størrelser. 

Kom og støt din lokale spejdergruppe. 

På glædeligt gensyn 

NB. Mulighed for betaling med mobilepay 

Nyt fra Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet



 

HUSK!!! 
Fra d. 1. - 23. dec.    
kan du vinde flotte    
gaver i byens store 

JULEKONKURRENCE 

 
 

Kl.1600  
 
 

Kl.1630 

 

 

       fra 

Kl.1800  

 

 

 

           Stort FAKKELOPTOG                   
fra Land & Fritid                  

     Følg med Nissemor gennem byen til kroen        
 

 

   JULETRÆSFEST                       
                           på Dybvad Kro                                                          
        Gratis æbleskiver, gløgg og saftevand            
                    SLIKPOSER til alle børn 

 
 

      Mød JULEMANDEN                                                      
                          i byens butikker                                            
                     han har GODTER med! 

Open by Christmas   
i Dybvad                            

Fredag d. 11. dec. til kl. 2100 

Gode tilbud i butikkerne!                     
    Vi handler til kl. 2100 

��������:                                                                                                                  
Dybvad  Handelsstandsforening 
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Rigtig glædelig jul 
og godt nyt år!

Kærlig hilsen 
Mette Volsgaard
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Krybbespil juleaften
Også i år vil der være et lille krybbespil ved familie-
gudstjenesten kl. 10.30 i Badskær Kirke juleaften.

De børn der har lyst til at være med kan melde sig til 
hos undertegnede.

Vi mødes og øver tirsdag den 22. december kl. 16-
17.30 i Badskær Kirke.

Med venlig hilsen Mette Volsgaard
mv@km.dk, 9886 4110
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I den kommende tid vil juleevangeliet lyde i kirker verden over. Evange-
liet om Guds søn der fødes i en stald, om hyrder, engle, vise mænd og Bet-
lehemsstjernen. Og det vil blive fortalt på utallige måder. Ved oplæsning, 
sang, genfortælling, krybbespil, dukkespil – Og med af billeder, julekryb-
ber, stjerner, engle og juletræer.

Juleevangeliet, som det står i Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-14 
 
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om 
at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens 
Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, 
hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til 
Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, 
for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et 
barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin 
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var 
ikke plads til dem i herberget. 
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt 
over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed 
strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til 
dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for 
hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Her-
ren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en 
krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Juleevangeliet



Sommerudflugten 2015 gik til Lille Vildmose: 
Lige som sidste år var der truffet aftale med Kaj Pe-
dersen; han er nærmest Vildmose-ekspert, og det er en 
stor fornøjelse at have ham som guide. Turen foregik i 
bus i dejligt vejr. Det danske landskab var bedårende 
smukt. Markerne var høstklare og lyste op i mange 
gule nuancer, og solen gjorde sit til, at det var en stor 
oplevelse at køre ned til Lille Vildmose. Mosen er en 
enestående oplevelse. Nu er landskabet helt anderle-
des. Mosen veksler mellem søer, græsningsfenner og 
gamle græsningsstrandenge, og besøges hvert år af 
tusindvis af fugle. I mosen er der udsat vildheste, vild-
kvæg og vildsvin i forsøg på at genoprette fuld natur 
i Vildmosen. Efter kaffe på restaurant Soldug, var det 
muligt at besøge smedjen. En flok lokale pensionister 
med forskellig baggrund samles hver tirsdag formid-
dag for at arbejde med spændende smedearbejde, og 
hvad de kan få gang i er meget interessant. Teknisk 
snilde - og herrerne var helt opslugt af, hvad de så i 
denne smedje. Der er så mange muligheder i mosen, og 
den er virkelig et besøg værd. Vi havde en udflugt med 
stort udbytte. En dejlig dag.

Kriminaltekniker i Skæve Borgerhus:
Første arrangement i dette efterår var kriminaltekniker 
Kim Larsen. 35 var mødt op for at høre dette interes-
sante foredrag den 22. september. Kim Larsen fortalte 
om sin uddannelse, og hvordan denne uddannelse har 
ført ham viden om i verden. Der blev vist billeder, der 
tydeligt illustrerede, hvad sagerne handlede om. Han 
fortalte også om sin udsendelse til Afghanistan, hvor 
Taliban prøver at gøre livet til et helvede. Bare det at 
overleve er en stor opgave. Han fortalte om tiden i 

Kosovo, hvor der blev fundet massegrave, og videre til 
Grønland, hvor druk og narko fører til grove forbry-
delser og drab.

Hjemme i Danmark var Kim Larsen med til at efterfor-
ske blandt andet mordet på en dame på 85 år i Ålborg. 
Det var et kæmpe efterforskningsarbejde, der førte til, 
at en grønlandsk dreng på 15 år blev konfronteret med 
de mange fakta, og derefter tilstod mordet. Den måde 
kriminalteknikerne arbejder på, blev anskueliggjort 
for tilhørerne. Der arbejdes sagligt, og når undersøgel-
serne er færdige, kan de tekniske beviser meget præcist 
fortælle detaljer i forløbet af forbrydelsen. At prøve at 
lyve om forløbet af forbrydelsen fører 
ingenting til for den tiltalte. Tilhørernes opmærksom-
hed var stor, og der var fuldstændig ro og dyb kon-
centration hele aftenen igennem. Det var en aften, man 
aldrig glemmer.

Til fods over Hardanger Vidda:
Filmaften den 22. oktober med Inger og Bjarne Thorn-
dal, som har været så glade for Norges natur, at de 
næsten hvert år i ca. 40 år har besøgt et eller andet 
sted i vort smukke naboland. Flere gange har de boet i 
hytter, men de foretog det sidste år turen med rygsæk 
og telt. En vandretur tværs over en af Europas største 
vildmarker, Hardanger Vidda. Det er fra denne tur, 
vi så billeder og film. Bjarnes sans for natur og musik 
er så rammende og passer så godt sammen . Det var 
meget smukt, og man kunne fornemme stemningen og 
følte næsten, at man var i dette vilde smukke område.

Eva Huss
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Skæve Borgerforening
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Sogneeftermiddage

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

1. december: Adventshygge

5. januar: Helligtrekongersfest, med sang og underholdning af lokale kræfter

2. februar: Mette Volsgaard fortæller om en rejse til Kina

Sogneeftermiddagene foregår i Hørby Sognehus fra kl. 14.00 til 16.00.
Undervejs serveres der kaffe.

Kulturhuset, Nørregade 40,
hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk

Vi vil, her fra lokalhistorisk forening, ønske alle en 
rigtig god jul samt et godt nytår.
En tak skal lyde, til dem der har besøgt os i 2015.
Vi starter igen den 13. januar 2016 kl. 19 – 21 og mødes 
i lige uger.

Der er altid kaffe på kanden.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hørby Lokalhistorisk 
Forening

Hørby Pensionist-
Petanque klub

Vi siger tak for en god sæson i 2015. Det er dejligt, at 
der er så mange, der kommer og støtter os. 

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår.

Håber vi ses i 2016.

Hilsen Bestyrelsen 



KFUM Spejderne Dybvad Gruppen har været på 
deres årlige juletur - denne gang gik turen til Krogs-
holt lejrcenter i Søholt. 15 spejderbørn mødtes fredag 
eftermiddag og drog i samlet flok til lejrcenteret. Efter 
at have fået indkvarteringen overstået blev der serveret 
hjemmelavet suppe og hygget omkring lejrbålet.

Om lørdagen efter flaghejsning var der forskellige 
aktiviteter som stod i julens tegn. Der blev lavet flotte 
adventsstager, flettet julehjerter og julestjerner, jule-
konfekt og hjemmelavet julemedister. Aftensmaden 
var også rigtig julet - der var både flæskesteg, juleme-
dister, brune kartofler, rødkål mm. Efter oprydning 
var der igen lejrbål og der blev rigtig sunget igennem. 
Senere blev der lavet natløb hvor man først skulle løse 
en opgave som var skrevet med morsekoder - heref-
ter skulle de ud i skoven og finde en tryllestav - men 
inden de fandt den, blev de mødt af forskellige sjove 
og uhyggelige udfordringer. Efter en lang dag var der 
ingen problemer med at få ro i lejren. Søndag formid-
dag blev de alle afhentet i lejrcenteret.

Dybvad KFUM-spejderne på kano-tur

11 glade spejderbørn og 3 glade ledere mødtes den 
26. september hos Sindal Marina hvor de skulle starte 
på kanotur til Bindslev Gl. Elværk. De blev fordelt i 7 
kanoer og så gik turen til første stop i Mosbjerg, hvor 
der blev serveret kage og saftevand. Herfra gik turen 
videre og efter at have sejlet i alt ca. 5½ time kunne vi 
trække kanoerne på land i Bindslev, og spejderne blev 
fordelt i shelterne på den primitive lejrplads ved elvær-
ket. Der blev tændt op i bålet så aftensmaden kunne 
tilberedes. 

Mens mørket sænkede sig blev der hygget omkring 
lejrbålet. Nattens temperatur var i den lave ende af 
skalaen, men næsten alle vågnede veludhvilet ved 
sekstiden næste morgen. Efter morgenmad var det tid 
for oprydning og leg på det skønne område. Det har 
været en dejlig tur og alle er blevet fysisk udfordret - til 
glæde for alle var der ingen der måtte en tur i baljen. 

Følg os evt. på facebook i gruppen KFUM Spejderne 
Dybvad.

Peter Karlsen

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

Ved spørgsmål, kontakt Gruppeleder 
Børge Nedergaard, telefon 2121 1953

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

Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
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Vi er startet med rullende skolestart, hvor vi skal sende 
børn afsted 4 gange årligt i stedet for én. Vi har et 
samarbejde med Dybvad Børnehave og Hørby-Dybvad 
Skole, så børnene er rustet til at starte et nyt kapitel af 
deres liv. Den gruppe børn, der skal afsted, laver nogle 
små førskoleprojekter. Vi siger farvel til 5 børn, som 
skal starte 1. november.
 
Skovtroldene, som er vores ældste børn, har været 
til OL i Sæby sammen med de andre institutioner fra 
område Frederikshavn Syd, det var en fantastisk dag, 
hvor alle fik udfordringer.

Her i efteråret har Skovtroldene holdt høstuge, hvor de 
har arbejdet med alt fra jord til bord.

Bjørnebanden, som er de yngste af vores børn, samar-
bejder med dagplejen, hvor vi besøger hinanden fast 
en gang om måneden, og de kommer her, når de har 
mulighed for det. I sommer var vi sammen et par dage, 
hvor vi var indianere og lavede bål mad.

Efter sommerferien, har vi arbejdet med et emne om 
”kroppen”, hvor hvert barn ved hjælp af papmache, 
trylledej, maling, tapet og garn, har lavet sig selv.
Vi har haft et musikprojekt, 2 gange, med Signe fra 
musikskolen, alle børn spillede og sang.

Igen i år har hele huset holdt forældredage, to dage 
hvor forældrene havde mulighed, for at være her et par 
timer, en halv eller hel dag eller begge hvis de havde 
muligheden. Temaet for disse to dage var ”indianere”, 
forældrene var sat på forskellige opgaver, og hvor blev 
der lavet mange ting. Drømmefangere, totempæle, bue 
og pil, ler smykker, tomahawk, ansigtsmaling, fjer-
pragt - og der var et hold, som sørgede for forplejning, 
bagte boller, kage og lavede skumfiduser på bålet. To 
fantastiske dage, hvor vi siger tak for den store opbak-
ning.
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Hørby Børnehus
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Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.

Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

KFUM spejderne i Hørby Bævere og Juniorer:
Mandage kl. 17.00-18.15

Spejdertroppen:
Onsdage kl. 19.15-21.00

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

Hos KFUM Spejderne i Hørby har vi nydt de mange 
gode aftner på pladsen ved spejderhuset og været ude 
i naturen.

Bævergruppen og Juniorspejderne har været i gang 
med dolkemærket, derudover bruges der tid på at lege 
i og lære om naturen og vi øver os i at tænde bål. I har 
også lært knob så vi kan bygge et helt spisebord. Vi 
har været en tur ved åen og sendt flaskepost, lært nye 
sange og spillet naturbanko. 

Spejderne har været en del i det praktiske hjørne;  lavet 
sjove ”How-to-do-film” om blandt andet teltopsæt-
ning, pionering mv. og prøvet at lave sæbekassebiler.  
Lige nu er vi igang med at lave nye patruljekasser og 
renovere lederlokalet, som vist også bliver til en reno-
vering/ombygning af toiletforhold. 

Vi startet et samarbejde om med Østervrå-spejderne, 
om at holde fælles møde en gang om måneden, vi star-
tede ud med store legedag/aften i Hørby og har været 
med på byløb i Østervrå. Det er jo altid fedt at møde 
nye spejdervenner og udveksle gode ideer. 

En flok ledere har været på Landstræf ved Gram Slot, 
en weekend hvor vi blev fyldt op med nye ideer og 
input, gode diskussioner, hygge og fange forfløjne telte 
og afsluttet af en super peptalk af Chris Macdonald 
sammen med godt 1000 andre ledere fra hele landet.

Årets Uglegylp er vel overstået, i år med Halloween-
tema, da det lige faldt på datoen, så der blev fortalt 
piv-uhyggelige historier, skræmt og skreget lidt, men 
også hygget max, da vi kom til overnatningshytten i 
Millerskoven.

I december skal vi på juletur og til januar afholdes nok 
den traditionsrige Gallaaften, hvor der skal uddeles 
mærker til flere seje spejdere, der snart har gået i shorts 
til alle spejderarrangementer et helt år og de der har 
båret deres spejdertørklæde hver dag i et helt år.
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Indre Mission - Dybvad
Program vinter 15-16

Fredag den 18. december: Julefest - starter med fællesspisning kl. 18.00.
  Program følger.

Tirsdag den 12. januar:  Alliancebedeuge.

Tirsdag den 26. januar:  Generalforsamling.

Tirsdag den 9. februar:  Sognepræst Bruce Steuer, Gærum.

Tirsdag den 1. marts og onsdag den 2. marts:
  Bibelkursus ved Søren Skovenborg, Hobro. (Kredsen).

 Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort

Sæbyegnens Kirkehøjskolen

Onsdag den 20. januar kl. 18.00
Organic3 v/Niels Ole Sørensen, Organist i Skæve-Hørby

Salmer i anderledes indpakning.
Denne aften vil vi være i selskab med Organic3. Et 
band, der spiller mange kirkekoncerter rundt om i 
Danmark. Bandets speciale er at omarrangere gode, 
gamle danske salmer og sange til jazzstil.
Programmet denne aften vil koncentrere sig om vel-
kendte salmemelodier, men i et hel anden indpakning 
end den sædvanlige ”søndag formiddagversion”.

Onsdag den 16. marts kl. 18.00
Gudmund Rask Pedersen, Sognepræst i Vær og Nebel

Jan, Jonas og Jesus - Jesusfiguren i nutidig litteratur
Foredraget vil (på sporet af Kristus) forsøge at udfolde 
centrale kristne begreber som syndernes forladelse og 
kødets opstandelse ud fra en læsning af Jonas W.-
trilogien - ”Forføreren”, ”Erobreren” og ”Opdageren” 
af Jan Kjærstad. Et romanværk, som med masser af 
kristendom på færde i fortællingens underliggende lag, 
kredser om at tænke stort om det menneskelige.

Konceptet er, som det har været helt fra begyndelsen. Det vil sige, at 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 foredra-
get, og der vil blive lejlighed til spørgsmål og evt. diskussion. Vi slutter aftenen med en aftensang.
En kursusaften begynder kl. 18.00 og slutter omkring kl. 21.00. Mødestedet er Mariehuset, Strandgade 13, 9300 
Sæby. Kursusafgiften er 115 kr. pr. aften.
Foldere med tilmeldingsblanket kan findes i kirkerne.

Menighedsrådene i
Hørby, Skæve, Understed-Karup, Volstrup og Sæby

Julealterdugen i Skæve Kirke
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Fredag d. 23. oktober blev der for 3. år i træk afholdt 
Halloween i Dybvad. Det var Dybvad Handels-
standsforening, der inviterede alle, som turde, til en 
”U”HYGGELIG eftermiddag i Jernbanegade.

Alle de fremmødte kunne se frem til nogle timer 
med gys og gru, og nogle af dem bidrog selv til ægte 
halloween-stemning ved at komme udklædte.

Fra starten var der masser af aktivitet i teltet, hvor 
man kunne skære sin helt egen græskarlygte. Det kom 
der rigtig mange flotte og kreative resultater ud af, og 
lygterne blev efterfølgende sat til skue i gaden. Senere 
blev de 3 flotteste præmieret med en pose slik og deref-
ter måtte børnene tage dem med hjem. 

Arrangementet fik fint besøg af Falck fraæby, der kom 
og viste brandbilen frem.Man måtte gerne komme 
ind og sidde i bilen og det var meget populært blandt 
børnene. Der var mange børn og voksne, der deltog 
i ”Skelet-jagten” rundt i Jernbanegade. Her skulle de 
finde små orange skeletter, som gemte på bogstaver. 
Når de derefter gættede det rigtige ord, var der en lille 
præmie til børnene.

I gaden kunne man også udfordre sig selv ved ”Ræd-
selskasserne”, hvor borgerforeningen stod klar til at 
hjælpe. Her kunne børnene stikke hånden ned i kasser 
med hekseøjne, zombiebræk, vampyrhjerne med mere, 
hvis de altså turde! Her var det også muligt at smage 
på vampyrblod og heksefingre. 

Dem, der var mere sultne, kunne handle i Hekseboden. 
Her var især vaflerne populære, men der blev også 
budt på kage, kaffe og varm kakao.

Det mest uhyggelige denne eftermiddag var uden 
tvivl, at gaden blev hjemsøgt af intet mindre end 
15 grufulde skabninger, meget troværdigt spillet af 
dygtige elever fra dramalinien på Hørby Efterskole. De 
vakte meget begejstring (og rædsel!) både i gaden og 
rundt i byens butikker.

Alt i alt var det en rigtig skræmmende eftermiddag, 
og vi glæder os til at invitere til mere uhygge igen til 
næste år.

På bestyrelsens vegne
Dorte Chemnitz Jensen

Handelsstandsforeningens næste
arrangement er  Open by Christmas 

fredag d. 11/12 med juletræsfest
på Dybvad Kro.

Halloween i Dybvad
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Leif	  Madsen,	  Badskær	  
	  

	  

rigtig Glædelig Jul 
	  

Dybvad Handelsstandsforening ønsker alle en 

glædelig jul 



Mit navn er Dorte Bøgelund Hostrup. Jeg er 41 år og 
er uddannet som SSH og salgsassistent. Jeg bor sam-
men med min mand Jann Ringberg Hostrup og mine to 
børn, Feline 7 år og Marko 5 år - og vi bor på et nedlagt 
landbrug ved Brønden.

Jeg har arbejdet med børn i vuggestue og børnehave de 
sidste 5 år og været vikar ved den kommunale dag-
pleje. Her hos mig vil vi danse, synge og høre musik, 
som styrker motorikken og børns sproglige udvikling; 
vi fylder stuen med sjov og latter.

At respektere børnenes kunnen og forskelligheder er 
en selvfølge. Jeg vil støtte børnene i at blive sunde og 
fantasifulde med højt selvværd, og hjælpe dem til at 
hjælpe sig selv.

Ny privat dagpleje åbner i Hørby

Jeg værdsætter et godt forældresamarbejde. Hos mig 
vil forældre altid være velkomne til at  sidde og snakke 
om dagens forløb/barnets udvikling mm. 

Jeg ved hvad det vil sige, at aflevere sit barn et frem-
med sted ved en fremmed person, derfor ønsker jeg et 
tillidsfuldt og åbent samarbejde.

Med venlig hilsen
Dorte Bøgelund Hostrup

tlf. 22741218
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Lørdag den 26. september blev den 2. udgave af Søpar-
kløbet skudt i gang af Dybvad Idrætsklub og Dybvad 
Borgerforening. Omkring 60 løbere i alle aldre deltog i 
løbet, hvor der var forskellige distancer i det kuperede 
terræn omkring Søparken. 

Idrætsklubben og Borgerforeningen takker løbets 
sponsorer for de mange flotte bidrag til både afviklin-
gen af selve arrangementet og de mange præmier.

Søparkløbet 2015

Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn

Fonden administrerer de midler, som er overført fra 
den tidligere Ungdomshøjskole i Dybvad.

Uddeling af fondens midler sker til børn og unge i Dyb-
vad og omegn til følgende formål:

• Tilskud til højskoleophold
• Tilskud til skolerejser for enkeltpersoner
• Støtte til aktiviteter for børn og unge
• Støtte til udvikling af lokalsamfundet

Ansøgning om støtte kan ske hele året og skal indgives 
til formanden for Dybvad Borgerforening:

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad

 jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Hørby Pensionistforening
Lørdag den 7. november havde vi reception i Kultur-
huset i anledning af foreningens 50 års jubilæum.

Dagen begyndte med at Borgerforeningen satte flagal-
leén op i byen. Det siger vi mange tak for.

Kl. 12.00 begyndte de første gæster at komme og be-
søgstallet nåede op på 38 i løbet af dagen.

Vi fik også besøg af Borgmester Birgit Hansen.
Efter velkomsten v. Formanden Ejnar Kristensen, fik vi 
en dejlig let anretning. Derefter holdt Borgmesteren  en 
tale hvor hun ønskede foreningen tillykke og alt godt 
fremover. Hun havde medbragt en pengegave.

Til sidst fik vi kaffe og festen sluttede ved 16-tiden. 

Vi takker mange gange for gaverne.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen   

Hørby BørneMusikFestival lørdag den 11. juni 2016
Nu kan der købes billetter til årets musikalske børnefest på hørbybørnemusikfestival.dk

I år kan du møde Jeppe og Marie – verdens bedste ”lillenørder”, Tante Andante Band og 
Ørehængerne og som sædvanlig er festivalpladsen fuld af humør og bobler  - tant og fjas!

julegave – adventsgave – mandelgave – pakkeleg – fødselsdagsgave – god bedring gave



Ofte når der indbyrdes i sognet, eller i provstiet dis-
kuteres, hvad menighedsrådet bruger sine timer og 
kræfter på, bliver ovenstående nævnt. Og så godt som 
altid er vi enige om, at det med at skabe liv i kirke og 
menighed er det, vi helst bruger ressourcer på. Men 
det med bygninger og fysiske rammer kommes der 
ikke udenom.  Og når vi nu i vor langstrakte Skæve-
Hørby Pastorat har 3 kirker med tilhørende bygninger, 
bliver det til rigtig mange ”mursten”, som jo også er 
nødvendigt, for at kirkelivet kan fungere.

Kirkerne:
Vi er taknemmelige over, at have Badskær, Hørby og 
Skæve kirker, som hver for sig har værdi for sognene 
og betydningsfulde minder for rigtig mange menne-
sker.
Alle sogne i Aalborg Stift er med i en kirketælling, så 
alt, hvad der foregår i kirkeligt regi, kan følges. Og det 
er reelt opløftende at se, hvor mange personer der i lø-
bet af et kirkeår har kontakt til kirke og menighedsliv. 
Der har i vores menigheder været udtrykt ønske om, 
at man ”lige så godt” kunne samles til blot én gudstje-
neste på almindelige søn- og helligdage. Så sådan er 
det blevet, at de 3 kirker skiftevis har dannet rammen, 
undtagen da vi i sommer afholdt friluftsgudstjenester i 
henholdsvis Hørby, Brønden og Søparken i Dybvad. 3 
stemningsfyldte oplevelser.

Personalemæssigt er vi heldigvis godt bemandet  
–  igen. Efter lang tid, hvor Niels Ole Sørensen har 
været alene om at spille, lykkedes det nemlig at få en 
ung, dygtig og frisk organist, Lise Gawol. Kirkesanger 
Mathilde Aarup opsagde sit job først på året, da det 
blev svært foreneligt med lærerstudie og vikararbejde.   
Ærgerligt for os, for Mathilde var yderst kompetent – 
og vellidt. Heldigvis fik vi straks en anden, ung og gæv 
Hørby-pige, Anne Bilde, overtalt og ansat.

Men disse smukke gamle kirkebygninger kræver jo 
konstant vedligeholdelse. I år er Skæve Kirke blevet 
kalket indvendig. Det blev sidst gjort i 1991, så det blev 
godkendt. Taget på Hørby Kirke er endnu ikke blevet 
skiftet. Bl.a. materialevalg er stadig ikke færdigdrøftet. 

Kapel, personalets velfærdsbygninger og redskabs-
huse:
Se, det var 7 bygninger mere. Udover almindelig ved-
ligeholdelse har indeværende år ikke budt på de store 
renoveringsprojekter her. Men der er investeret en del 
midler i maskiner og andet materiel, dels på grund af 
slitage, men desværre også tyveri. Selv om grejet er for-
sikret, er det ærgerligt. Alle 3 kirkegårde bærer præg 
af, at færre vælger alm. kistebegravelse, så stadig flere 
gravsteder inddrages til fællesareal og i nogen grad til 
urnenedsættelser. Vore 3 stabile gravermedhjælpere og 
2 gravere passer på værdig vis denne helt nødvendige 
del af vores sogne.

Mursten eller kirkens liv og vækst
– menighedsrådets beretning for  2015
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Sognehuset i Hørby: 
Stadig er vi taknemmelige over, at det blev muligt at 
overtage denne nu velfungerende bygning. Kirke- og 
kulturmedarbejderen (sådan hedder en sognemedar-
bejder nutildags) har kontor her. Til rigtig stor ærgrelse 
for os, valgte Anette Bilde at prøve nye udfordringer 
i Agersted, og midt sommer forlod hun stillingen. At 
sætte ord på, hvad Anette har betydet for først Hørby 
og siden også Skæve sogn, vil være uhyre svært. Men  
Anette: Tak for disse gode år, og tak, at du bliver ved 
som kirkesanger.  Efter rigtig megen møje er det her 
sidst på året lykkedes at ansætte en ny i hendes sted.  
Maria Kajgaard tiltræder til nytår, og det glæder vi os 
til!
Sognehusets kælderrum er blevet godkendt til musik-
lokale efter en mindre ombygning, bl.a. med udvendig 
trappe som flugtvej. Vore 2 bands øver ugentligt og 
medvirker indimellem ved gudstjenesterne – godt 
hjulpet af Hans Bilde.
Også kirkekoret øver i Sognehuset, kyndigt undervist 
af Anne Hejslet. Disse unge menneskers musikalske 
indslag i kirkerne er et kærkommet og uvurderligt 
aktiv.
Minikonfirmanderne har også til huse her. I 
2015/2016 er der 2 hold; et efterårs- og et forårshold.                               
Sogneeftermiddagene 1. tirsdag  i måneden er takket 
være trofaste frivillige blevet et godt tiltag. Foredrag, 
hyggesnak og kaffebord er med til, at en god flok 
”voksne” deltagere samles. I det nye år bliver det for-
søgt at flytte 2 årlige sogne”eftermiddage” til kl. 19.00.

Præsteboligen Skæve: 
Præstefamilien udfylder på skøn vis rammerne i denne 
store bolig. Provstiet har anbefalet udskiftning af tag-
beklædning og renovering af køkkenregionen, og har 
bevilget økonomiske midler hertil. Disse 2 projekter vil 
blive udført i løbet af vinteren. Husets konfirmandstue 
bliver stadig brugt til konfirmanderne. Den nye skole-
reform har bevirket, at konfirmandundervisningen er 
ændret, så man i efteråret mødes på vanlig vis en gang 
ugentligt om morgenen, og fra nytår til konfirmationen 
uden for skoletiden, f.eks. aften, lørdag eller weekend.

Forpagterboligen Skæve: 
KFUM-Spejderne i Dybvad har lejet huset. Rart at det 
bliver brugt og vedligeholdt, når nu reglerne er sådan, 
at vi ikke må afhænde det. De tilhørende marker bliver 
udlejet , og lejeindtægten indgår naturligvis i det sam-
lede sognebudget. 

13 bygninger blev det til, og det er rigtig mange mur-
sten. Og rigtig mange økonomiske midler bliver  årligt 
brugt til vedligeholdelse og forbedringer. Men husene 
står der, og har alle en funktion på forskellig vis. Gen-
nem efterhånden mange år har Erik Wulff Sørensen 
varetaget jobbet som kasserer og bogholder. Ham, der 
holdt styr på, at der var penge til at betale alle disse 
udgifter til lønninger og moderniseringer, og fik det 
gjort.  Erik var ansat først i Skæve og efter sammenlæg-
ningen også Hørby Sogn. Erik har nu ønsket at stoppe, 
og vi kan med taknemmelighed se tilbage på et fortro-
ligt, godt og til tider muntert samarbejde. Kassererjob-
bet varetages fremover af Tove Hosbond og bogholde-
riet af Sæby Kirkekontor. 

Fortsættes næste side 21 



Og så har vi 2 skolebygninger i Indien! …det har vi 
naturligvis ikke, men takket være vores økonomiske 
støtte, har det været muligt for den kristne menighed i 
Somasipadi, at få bygget 2 skolebygninger med i alt 6 
klasselokaler til uvurderlig gavn og glæde - ikke kun 
for de hundredvis af børn der, men også for os. Følel-
sen af at være én, stor global menighed har betydet 
rigtig meget for vort lokale fællesskab og aktiviteter. 

Sidste vinter besøgte Line Bentsen og Matilde Møl-
holt Jensen fra Dybvad skoleprojektet dernede i et par 
måneder. Vi er ret stolte over at kunne sige, at der er 
tildelt os rigtig mange rosende ord fra Indien, takket 
være disse 2 pigers hjælpsomhed i skolen og på hospi-
talet.

Et par gange har vi i Skæve-Hørby det forløbne år haft 
besøg fra Somasipadi; typisk en medarbejder, der har 
deltaget i et kursusforløb i Danmark.   

I september afholdt vi igen et ”Indiens-Marked”. Tak-
ket være mange, mange frivillige hænder, der havde 
fremstillet gevinster, bagt brød, lavet mad og meget 
andet, fik vi en rigtig fin dag og et flot resultat. Tusind 
tak til alle, der ydede en indsats. 

Vi ser tilbage på et spændende år - taknemmelige over 
følelsen af at være en del af et sognefællesskab. Tak til 
ansatte og de mange, der yder en frivillig indsats. 

Næste efterår er der igen valg til menighedsrådet. 
Vi håber, at rigtig mange gode kræfter vil ”blande 
sig” så vi også fremover både kan passe på alle vores 
”mursten” og ikke mindst arbejde for ”Kirkens liv og 
vækst”.

Henning Holm Olesen 
Skæve-Hørby Menighedsråd 

22 



23 

Døbte i Skæve, Hørby og Badskær Kirker

Døbt 23. august 2015 i Badskær 
Kirke: Thor Nielsen. Forældre: 
Louise Marie Nielsen og Thomas 
Nielsen

Døbt 3. september 2015 i Bad-
skær Kirke: Kasper Emil Søren-
sen. Forældre: Dorthe Sørensen 
og Mads Jensen

Døbt 6. september 2015 i Skæve 
Kirke: Valdemar Schrøder Kri-
stensen. Forældre: Tina Kri-
stensen og Niels-Erik Schrøder 
Sørensen

Døbt 11. oktober 2015 i Skæve 
Kirke: Oskar Lindstrøm Nielsen. 
Forældre: Jannie Lindstrøm Niel-
sen og Thomas Nielsen

Døbt 27. september 2015 i Badskær 
Kirke: Otto Guldbæk Grøntved. Foræl-
dre: Henriette Guldbæk Grøntved og 
Simon Grøntved

Døbt 30. august 2015 i Hørby Kirke: 
Karl Nambah Normann Olesen. Foræl-
dre: Angelina Patrick Olesen og Kristian 
Normann Olesen

Døbt 11. oktober 2015 i Skæve Kirke: 
Tobias Nielsen. Forældre: Louise Viola 
Karlsen og Esben Nielsen

Døbt 18. oktober 2015 i Badskær Kirke: 
Julie Esther Lentz Svendsen. Forældre: 
Jannie Pia Svendsen og Jimmy Lentz 
Christensen
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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

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

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

Organist, Hørby og Badskær
Lise Gawol
Voergaardsvej 8, 9330 Dronninglund
liseg1999@gmail.com

Kirkesanger, Badskær:
Anna Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 5171 8226
annabilde@gmail.com

Kirkesanger, Hørby:
Anette Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 9886 4054 / 4158 4054
anettebilde2@gmail.com

Kirke-kulturmedarbejder, Skæve-Hørby
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 20 97 47 63
maria@kajgaard.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
tovehosbond@gmail.com

Kirsten Steffensen
Solholtvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 1100
kirsten@hvid-tand.dk

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Vi mødes kl. 17.30 skiftevis i Skæve og Badskær Kirke. Omdrejningspunktet er fortælling.
Børnene deles i grupper efter alder og vil få fortalt historier fra bibelen.  Vi starter og slutter sammen – og til 
sidst er der pasta og kødsovs til alle.
Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er MEGET velkomne! 

Tirsdag den 26. januar i Skæve: Vennerne i ildovnen
Tirsdag den 15. marts i Badskær: Påske

Tirsdag den 10. maj i Skæve: Pinse

Kirkens fortælletime: ”Nøj – det´  for børn!”

Gospelkids
Gospelkids er for børn i 0. – 3. klasse.

Begynder igen efter nytår med ny korleder, kirke-kulturmed-
arbejder Maria Kajgaard.

Tid og sted følger senere.

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl. 19 – 20.15 i Sognehuset i 
Hørby, hvor vi øver os på et meget blandet program 
Vi synger

• På både engelsk og dansk
• Rytmiske og klassiske sange
• Enstemmigt og flerstemmigt
• Med og uden solister

Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i Skæve, 
Hørby og Badskær. 
Desuden laver vi musicals og deltager i forskellige 
korarrangementer med andre kor.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet



Gudstjenesteliste
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

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.

Torsdag den 17. december kl. 13.30
Julegudstjeneste med efterfølgende fællessang

Tirsdag den 12. januar - Tirsdag den 9. februar - Tirsdag den 8. marts

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.

December 6/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent, Juleoptakt
 13/12 Skæve 9.00 JSM 3. søndag i Advent
 20/12 Hørby 10.30 MV 4. søndag i Advent
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Skæve 10.30 MV Juledag 
 26/12  10.30 KH 2. juledag. Fælles i Understed Kirke
 27/12 Badskær 10.30 MV Julesøndag. Julesalmegudstjeneste 
Januar 1/1  14.00 KH Nytårsdag. Fælles i Volstrup Kirke
 3/1 Hørby 10.30 MV Helligtrekonger
 10/1 Skæve 10.30 MV 1. søndag efter Helligtrekonger
 17/1 Hørby 10.30 MV Sidste søndag efter Helligtrekonger
 24/1 Badskær 9.00 HMP Septuagesima
 26/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 31/1 Skæve 10.30 MV Seksagesima
 31/1 Badskær 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste
Februar 7/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste med
     efterfølgende tøndeslagning 
 14/2 Badskær 10.30 MV 1. søndag i Fasten
 17/2 Skæve 19.00 MV Gospel med konfirmander
 21/2 Skæve 10.30 MV 2. søndag i Fasten
 28/2 Hørby 9.00 HMP 3. søndag i Fasten
Marts 6/3 Badskær 10.30 MV Midfaste
 13/3 Skæve 9.00 JSM Mariæ Bebudelse
 15/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 20/3 Badskær 14.00 MV Palmesøndag.  
 24/3 Skæve 18.00 MV Skærtorsdag
 25/3 Badskær 10.30 MV Langfredag
 27/3 Hørby 10.30 MV Påskedag



Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2016
Næste blad udkommer ultimo februar

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

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra kommende og 

afholdte arrangementer og aktiviteter i lokalområdet. Virksomheder eller andre, der 
ønsker at annoncere i bladet, er velkomne til at kontakte os!

Fredag den 4. december kl. 17.30
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen hos 
Karin og Ernst Oehlenschlæger, 
Ålborggårdvej 49, Østervrå
Tilmelding nødvendig

Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.30 
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, 
Hørby
Vi begynder på en ny pjece: Når de døde bliver leven-
de (af Daniel Præstholm)
1. samling. Tak Gud for troen (Thess 1, 1-10)

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.30
Biibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hy-
benvej 26, Hørby
2. samling. Paulus og menighedens fælles historie 
(Thess 2, 1-16)

Bibelkredsen
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30
Bibeltime hos Lilli og Åge Christensen, Gadensvej 1, 
Hørby
3. samling. Længsel efter nærvær med menigheden (1. 
Thess 2, 17 - 3,13)

Onsdag den 13. april 2016 kl.19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Henning Hedegård, Nejsig-
gyden 14, Sæby
4. samling. Menighedes indbyrdes forhold (1. Thess 4, 
1-12)

- - - - -
Enhver er velkommen til at deltage i et godt kristent 
fællesskab med spændende bibelstudier. 

Kontakt evt. 
Karin Vingborg 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95
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Velkomstreception for sognenes nye
kirkekultur-medarbejder

Kom og hils på vores nye sognemedhjælper/kirkekultur-
medarbejder Maria Kajgaard (se også side 5)

Receptionen afholdes søndag den 10. januar i Sognehuset i 
Hørby umiddelbart efter gudtjenesten i Skæve Kirke kl. 10.30.

Alle er velkomne!



Layout: Anette Bilde, Mette Volsgaard, Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard
Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

Juleoptakt søndag den 6. december kl. 16.00 i Badskær Kirke. Udover kirkens organist Lise 
Gawol og kirkesangerne Anette og Anna Bilde medvirker også Kirkekoret, Britta Aarup og Ole 
Sørensen

Julegudstjeneste for førskolebørn 
- Torsdag den 10. december kl. 13.00 i Skæve Kirke 
De store børn fra Dybvad Børnehave går Lucia-optog.
- Tirsdag den 15. december kl. 10.00 i Badskær Kirke, med børnehavebørnene fra Hørby Børne-
hus

Julekoncert torsdag den 17. december kl. 19.30 i Skæve Kirke
Med Margrethe Grarup, Kirkekoret og Niels Ole Sørensen med band. Fri entré. Se side 4

Adventsgudstjeneste med korsang søndag den 20. december kl. 10.30
Ældresagens Sangkor medvirker ved gudstjenesten i Hørby Kirke

Julen i kirkerne – se gudstjenestelisten side 26 og listen med fælles musikgudstjenester side 4

Velkomstreception for Maria Kajgaard, vores nye kirkekultur-medarbejder, søndag den 10. 
januar kl. 12 i Hørby Sognehus. Se side 27

Nytårskoncert torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.30 i Skæve Kirke
Med Organic3 samt Jesper Riis og Jacob Rose. Fri entré. Se side 4

Kirkens fortælletime tirsdag den 26. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke – Se side 25

Kyndelmissegudstjeneste søndag den 31. januar kl. 19.00 i Badskær Kirke
Gudstjeneste med tid til fordybelse.

Fastelavn søndag den 7. februar kl. 14.00 i Skæve Kirke
Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tønde-
slagning.

Gospel med konfirmander onsdag den 17. februar kl. 19.00 i Skæve Kirke
Konfirmanderne fra Skæve-Hørby under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen

Sogneaften tirsdag den 1. marts kl. 19.00 i Hørby Sognehus
Merete Bonde Pilgaard fortæller om sit engagement i foreningen ”Venligboerne”

Soldatervennemøde tirsdag den 8. marts kl. 19.30 i Hørby Sognehus
Ruth Brik Christensen fortæller (se mere i næste Sogneblad)

Sogneindsamling
Søndag den 13. marts fra kl. 10.00 til 12.00 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. 
Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens 
fattigste. Indsamlingen arrangeres lokalt i de forskellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er 
også med! Efter indsamlingen bydes der på pizza.
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på tlf: 98 86 90 98

Kirkens fortælletime tirsdag den 15. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – Se side 25


