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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Påskens fantastiske
fortælling

– et drama i 5 akter!

1. akt: Palmesøndag: Optakt
Noget stort er i gærde: Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes som konge, folk vifter med palme-
grene og råber i begejstring… Men mørke uvejrsskyer hænger over optoget.
20. marts: Badskær Kirke kl. 14.00 - Minikonfirmanderne medvirker.

2. akt: Skærtorsdag: Fællesskabet
Jesus spiser sammen med sine venner, disciplene. Under måltidet uddeler han brød og vin, mens 
han siger: ”Dette brød er mit legeme, denne vin er mit blod”.
24. marts: Skæve Kirke kl. 18.00, Kirkekoret medvirker - Efterfølgende Påskemåltid i Sogne-
huset i Hørby. Tilmelding: 9886 4110 (se bagsiden).

3. akt: Langfredag: Domfældelse og død
Jesus anklages for at være en forbryder, der har overtrådt både Guds og menneskers love… Og
han dømmes til døden.
25. marts: Badskær Kirke kl. 10.30 - Der veksles mellem læsninger, fællessang og musik.

4. akt: Påskedag: Sejr og liv
Tidligt påskemorgen sker det, der ikke kan ske: Jesus står op af graven. Sorg er vendt til glæde
– mørke til lys – død til liv!
27. marts: Hørby Kirke kl. 10.30 - Festgudstjeneste 

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
Flere af Jesu venner går til graven i sorg, men møder den opstandne Kristus.
28. marts: Volstrup Kirke kl. 10.30 – Fælles gudstjeneste for Skæve, Hørby, Volstrup, Under-
sted og Karup sogne. Skæve- Hørby Kirkeband medvirker.

Så er foråret her igen: med fuglesang, blomster og lyse dage. Og med foråret 
følger også kristendommens største højtid: Påsken, hvor vi gennemlever Jesu 
pine, død og opstandelse.
Påskens historie er som et drama i flere akter, hvor man ledes igennem hele 
følelsesregisteret.
Følg dramaet i kirkerne:



Del med verdens fattigste kvinder
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Søndag den 13. marts 2016 vil Skæve-Hørby sogne gerne sende så mange frivillige 
indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder 
en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte 
vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde. 
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt central 
grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier 
og i den gamle høstsang: ’Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige 
skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere 
ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:

• Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau
• Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande 

kunne producere 20-30 procent mere
• Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at overleve
• Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og familier at få færre børn.

Indsamlingen foregår fra kl. 10.00 - 12.00 og efter indsamlingen bydes der på pizza.
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på telefon: 98 86 90 98 eller 
man kan møde op i konfirmandstuen i præsteboligen på Skævevej 67.

Tirsdag den 26. april kl 19.00 indby-
des der til sogneaften på Knudseje, i 
samarbejde med Joan og Leif Stiholt. 

Lisbeth Filtenborg fortæller om: ”Bibelske 
Kvindeskikkelser – i lyst og nød”. En fortæl-
ling om syv af Bibelens kvindeskikkelser.

Sogneaften på Knudseje med Lisbeth Filtenborg
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Den 3. februar blev endnu en skolebygning indviet 
i den sydindiske landsby Somasipadi, hvor sognene 
fortsat støtter arbejdet i ALC School Project. Landsby-
skolen er efterhånden kommet godt op i standard med 
bidragene fra Danmark – hvor både Skovsgaard Fon-
den og de indsamlede midler fra bl.a. høstgudstjeneste 
og det store indiske marked i spejderhuset i september 
spiller en stor rolle.

Som det ses på indvielsestavlen her til højre, er den 
nyeste bygning indviet af biskoppen for Arcot Luthe-
ran Church, Raja Socrates, og øverst ses inskriptionen 
”Donated by Skaeve Congregation”. 

Ved indvielseshøjtideligheden var der ikke repræsen-
tanter fra Danmark til stede – men menighedsrådet 
håber, at der igen vil blive lejlighed til at sende udveks-
lingsstuderende eller frivillige af sted til Tamil Nadu 
inden længe.

Endnu en skolebygning indviet i Indien
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Billet kan købes her:

hørbybørnemusikfestival.dk
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Tirsdag d. 8. marts fortæller Ruth Brik Christensen, 
der blev kåret til Årets helt i 2009, om sine oplevelser 
i Irak og Afghanistan.
 
Den tidligere Årets Helt har været soldaterhjemsleder 
for KFUMs Soldaterhjem i Irak (2006-07) og Afghani-
stan, hvor hun bl.a. startede et helt nyt soldaterhjem i 
et telt (2010). Her forsøgte hun midt i krigens land at 
skabe dansk hygge med duft af hjemmebag. Var det 
muligt at kombinere krig og kager?
 
Ruth brugte ikke krudt og kugler, men drømmekage 
og lagkager med flødeskum. Det var bestemt heller 
ikke uden virkning. Hendes lille oase i ørkensandet 
var meget populær blandt de udsendte soldater, og det 
skyldtes ikke kun kagen, kaffen og de hjemmebagte 
boller. I foredraget fortæller Ruth om sit arbejde med 
at give soldaterne et hyggeligt fristed, hvor hun med 
omsorg og hjerterum kunne lytte til dem og præsentere 
det kristne budskab for dem. 

Den 62-årige pædagog og diakon har de seneste år 
holdt foredrag mellem oplevelserne som soldater-
hjemsleder. Ruth holder et inspirerende, medlevende 
og engageret foredrag om det at være den forstående 
og lyttende ”mor” for danske soldater i udlandet, 
der også er beskrevet i den selvbiografiske bestseller: 
”Ruth i krig”.

Foredraget finder sted i sognehuset i Hørby, og alle er hjerte-
lig velkommen til at deltage.
 

Civil krigshelt til Hørby

Kan du ikke selv komme på biblioteket?
Så kommer biblioteket til dig!

Biblioteket Kommer er en gratis service for borgere 
i Frederikshavn Kommune, som på grund af alder, 
langvarig sygdom eller handicap ikke selv kan komme 
på biblioteket. Ordningen tilbyder lån af bøger, lydbø-
ger, bøger med stor skrift, tidskrifter, musik og film. 
Når du tilmelder dig ordningen, indleder vi altid med 
en personlig kontakt: En af vore bibliotekarer kommer 
på besøg, og sammen finder I frem til, hvad der særligt 
interesserer dig. På den måde kan vi pakke individuelt 
til hver enkelt, der er med i ordningen. Hver fjerde uge 
kører bibliotekets chauffør Mona Nielsen materialer 
ud, og tager samtidig de lånte materialer med tilbage. 
Vil du gerne være med i ordningen eller høre mere om 
den, kan du ringe til Frederikshavn Bibliotek på telefon 
98459100 - du er også velkommen til at sende en mail 
til bibl@frederikshavn.dk

Lydavisen
Biblioteket tilbyder også en lydavis indlæst på CD. 
Lydavisen udkommer en gang om ugen og indeholder 
udvalgt avisstof fra Nordjyske Stiftstidende, kommu-
nens lokalaviser og netaviser. Er du blind, svagtseende 
eller af andre helbredsmæssige årsager afskåret fra selv 
at læse avisen, kan du gratis få lydavisen leveret til din 
adresse. Vil du gerne have lydavisen eller høre mere 
om ordningen, kan du ringe til biblioteket på 98459100 
eller send en mail til ovennævnte adresse.

BIBLIOTEKET KOMMER

Biblioteket kommer
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Koncert den 13. april kl. 19.30 i Skæve Kirke. Fri entré.

”En swingende hyldest til livet”
”Hymn To Freedom” er en trio der spiller kirkekoncerter, bestående af så forskellige instrumenter som trækbasun, 
det store skrummel af et instrument, Hammondorglet og så et trommesæt.
Kan de 3 instrumenter overhovedet spille sammen, klinger det på nogen måde godt sammen i en kirke.
Svaret er et stort rungende JA.

”Hymn To Freedom” spiller  selvfølgelig det kendte numre der har lagt navn til denne trio, Hymn To Freedom,  
der er skrevet af pianisten Oscar Peterson. Og titlen er jo i den grad højaktuelt i verden den dag i dag. Numret i sig 
selv er en hyldest til livet og friheden. 
Derudover en masse gode negro spirituals udsat for trioens egne arrangementer, blandet med numre der ligger sig 
godt op af denne genre, spillet med masser af  energi, hjerte og sjæl.

Og når så trækbasunen bliver lagt i hænderne på Danmarks bedste på det instrument, Steen Nikolaj Hansen, Ham-
mondorglet bliver kyndigt betjent af en af landets dygtigste hammondorganister, Niels Ole Sørensen, og trom-
merne bliver spillet med et super swing af en af de bedste groovemasters, Esben Bach, ja så er der altså lagt op til et 
brag af en koncert med ”Hymn To Freedom”. Koncerten er gratis og foregår den 13. april kl. 19.30 i Skæve Kirke.

Steen Nikolaj Hansen, trombone:
Basunist og dirigent i DR´s berømte Big Band, arrangør og komponist. 

Niels Ole Sørensen, Hammondorgel
Årets Nordjyske Jazznavn 2009. Modtog P8 Jazz Prisen 2015.

Esben Bach, trommer
Fantastisk groovemasters. Super swingende trommeslager, både med stikker og whiskers. 



8 

Dybvad Borgerforening afholder

GENERALFORSAMLING
onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00

i Søparkhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Se mere på www.dybvadby.dk og
Dybvad Online på Facebook

Sæt kryds i kalenderen:

Grøn Lørdag i Søparken
Lørdag den 30. april kl. 9 - 14

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 Dybvad 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 ind-
gives til formanden for Dybvad Borgerforening:

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad

jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Dybvad Handelsstandsforening & DLG Dybvad 

inviterer alle til  

DYRENES DAG 
Lørdag d. 21. maj                

kl. 10.00-13.00              
hos  DLG Dybvad                                         

Så reserver datoen 
allerede nu! 

Det endelige program kan ses 
i Østvendsyssel Folkeblad         

i maj måned 

Børnedyrskue, ponyridning, 
masser af dyr                                     

boder og meget mere!!! 
 

Fredag den 11. december 2015 inviterede Dybvad 
Handelsstandsforening til Open by Christmas
i Jernbanegade. 

Arrangementet er efterhånden blevet en fast tradition 
i byen og noget især børnene ser frem til. Igen i år var 
der ekstra åbent i butikkerne, optog gennem byen og 
juletræsfest på Dybvad Kro med 200 tilmeldte børn og 
voksne.

Dybvad Handel

Eftermiddagen begyndte med lygte-optog fra
Land & Fritid, der bød på kaffe og småkager inden 
start. Med nissemor i spidsen gik turen til Dybvad 
Ældrecenter. Her løb alle børnene ind for at hente 
julemanden, der ventede inde hos beboerne. Med ju-
lemanden og nisse-mor til at vise vej, fortsatte optoget 
til Dybvad Kro, hvor der var stillet an til den store 
juletræsfest. 

Her blev der sammen med nissemor sunget og dan-
set om det store juletræ og bagefter delte julemanden 
slikposer ud til alle børnene. Efterfølgende stod han-
delsstandsforeningen klar med æbleskiver, gløgg og 
saftevand til alle deltagere. 

Med festen vel overstået på kroen fortsatte arrange-
mentet ude i butikkerne. Her blev der handlet og hilst 
på julemanden, der gik og delte slik ud til alle kun-
derne. Alt i alt var det en rigtig hyggelig eftermiddag 
og aften, fyldt med godt humør og masser af julestem-
ning.

På bestyrelsens vegne
Dorte Chemnitz Jensen

Handelsstandsforeningens næste arrangement 
er Dyrenes Dag på DLG i maj...
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Traditionen tro holdt Skæve Borgerforening julefrokost 
i Skæve Borgerhus den sidste fredag i november.
Der var 52 deltagere, og det blev en rigtig hyggelig 
aften. Juletræet var tændt og bordene pyntet med gran 
og lys. 

Vi har fået ny belysning udenfor. Det er rigtig dejligt i 
denne mørke tid, at man kan se at komme frem. Skæve 
Auto har sponsoreret 2 nye emhætter i køkkenet. Elek-
triker Niels Søgård har udført arbejdet som en gave til 
Borgerhuset. Det er vi meget taknemlige for. Det var 
virkelig et par store ønsker, der blev opfyldt. 

Efterhånden begynder det gamle hus at blive et hygge-
ligt sted, og hver gang vi får nye ting, glæder borger-
foreningen sig over de fremskridt, der er med til at 
forskønne og til at lette arbejdet i huset. Som sædvanlig 
havde vi amerikansk lotteri. Stor tak til alle der støt-
tede os. Det var overvældende og flotte gaver. 

Skæve Borgerforening er jo interesseret i at udleje 
huset. Glade blev vi, da vi fik en henvendelse fra elever 
fra Hørby Ungdomsskole. De ville gerne holde nyt-
årsaften i Skæve Borgerhus. Når huset skal udlejes til 

helt unge mennesker, er det en betingelse, at der hele 
aftenen igennem skal være voksne til stede. Der skal jo 
også være gjort orden til slut. Alt var pænt og rengjort. 
Vi tror at de har haft en god aften. De unge tog opga-
ven seriøst, og brugte tid på at planlægge festen.

De sidste 3-4 år har Borgerforeningen haft mange 
arrangementer og vi har indset, at det er nødvendigt 
at reducere aktiviteterne. Vi ville gerne høre, hvad 
medlemmerne mente. Så vi inviterede medlemmerne 
til gratis spisning med efterfølgende diskussion og 
forslag om nye muligheder, som huset kan bruges til. 
Interessen var stor. Der kom så mange forslag, og for 
at komme videre med forslagene dannede man en 
gruppe på 5, der skal få styr på og slå nogle af forsla-
gene sammen. De nye grupper skal være selvstyrende, 
de må bruge Skæve Borgerhus. 

I løbet af kort tid vil gruppen fremlægge deres arbejde, 
og hvad der kan lade sig gøre. Medlemmerne kan så 
melde sig til en gruppe og være med til at styre, der 
hvor ens interesse er.

Eva Huss

Skæve Borgerforening
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Sogneeftermiddage og aftener

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. marts kl. 19-21: 
Merethe Pilgaard, tidligere Hørbypige, kommer og 
fortæller om Venligboerne, som hun har været med-
stifter af. Bemærk at det er om aftenen, så flere kan 
være med. Kom og hør det spændende foredrag.

5. april kl. 14-16: 
Birgit Åen, der er kirke- og kulturmedarbejder i 
Sæby, fortæller om diakoni og næstekærlighed.

3. maj kl. 14-16: 
Kirsten Munkholt fra Tårs fortæller om
”Prinsesserne”.

7. juni kl. 14: 
Udflugt. Vi forventer rundvisning og kaffe i kultur-
center Vendsyssel. Nærmere infirmation senere.

Skæve-Hørby menighedsråd

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

Åben onsdag i lige uger kl. 19–21

Vi slutter med kaffe!
Hilsen Bestyrelsen

Hørby Lokalhistorisk 
Forening



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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Hørby idrætsforening starter igen sjov tirsdag op på 
sportspladsen. Den endelige opstartsdato er endnu 
ikke fastlagt, men bliver annonceret på facebooksiden 
”Hva´så Hørby”. Der vil også blive delt  sedler rundt i 
dagplejen, børnehaverne og på Hørby skole.

BOLDSPIL OG LEG
er for alle børn fra ca. 2 år til 3. klasse og er en god mu-
lighed for, at dit barn kan udfolde sig, styrke motorik-
ken og være sammen med andre børn gennem leg.

Vi mødes hver tirsdag kl. 17.00, hvor vi leger og spiller 
boldspil til kl. 17.45.
Forældre er meget velkomne til at deltage.
Det foregår altid ude på boldbanerne, så klæd dit barn 
på efter vejret.
Første gang vi mødes vil der være pølser og brød i 
klubhuset.
Vi ses på boldbanerne,  Nørregade 36  i Hørby.

Trænere:
Jakob, Birgit (61351380), Michael (20445062) og Peter 
(31243733)

Kontingent for forår og efterår kr. 100.

Ledere søges

Vi er en lille flok bævere mellem 6 og 8 år hos KFUM 
Spejderne i Dybvad. Vi mangler nogle voksne ledere 
som vil hjælpe os hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til 
20.00. Det kræver ingen spejdererfaring, kun lyst og 
truppen vil hjælpe Jer godt i gang.

Vi har et godt ledersammenhold og nu glæder vi os 
til at møde Jer.Har I spørgsmål så ring til gruppeleder 
Børge Nedergaard på tlf. 21 21 19 53 eller kom ud i 
spejderhuset på Skævevej på tirsdag og få en snak, så 
kan du også se os an.

Lønnen er en masse dejlige oplevelser sammen med os 
og naturen.

Spejderhilsen
Bæverne i  Dybvad Uddeling af årsstjerner til forældremødet i februar.

Sjov Tirsdag i Hørby
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Samarbejde i lokalsamfundet er en dejlig gave… 

Sidste år fik Hørby Bazar lov til at indtage Hørby 
Efterskoles hal – det var en kanon god idé. Hallen blev 
fyldt med i alt 77 stande med masser af lopper, tøj, sko, 
ting og sager. Vi havde en velbesøgt cafe med masser 
af lækkerier og et flot overskud, som kunne deles mel-
lem Hørby BørneMusikfestival og Hørby Bylegeplads. 
Hver især fik ca. 3600 kr. Det var vi stolte over.

Derfor – vi er klar igen og håber at kunne gentage suc-
cesen. Det afhænger af jer derude – vi sætter rammen.

Kan du finde dig selv i en eller flere af følgende:

• Du synes, at det kunne være fedt at få noget ”nyt” 
til billige penge. Måske er de ting, som andre har 
”dømt ude” lige det, som du står og mangler.

• Du ved ikke af, at du mangler noget, men vil da 
gerne støtte en god sag og hygge dig i cafeen, hvor 
der sælges boller, frokostboller, kage, frugt, kaffe/
the, sodavand mm. – alt til billige penge

• Du har skabene/loftet fuldt af tøj, sko, tasker, lege-
tøj, pynteting, men kan ikke rigtigt nænne at smide 
det væk. Men du vil gerne tjene en lille skilling 
ved at sælge det, og samtidigt vide, at andre bliver 
glade for handlen. Eller måske er du den kreative 
type, som laver så meget, at du sælger ud af det.

Hørby Bazar

- SÅ SES VI
SØNdAG, dEN 20. MARTS 11-15

I HALLEN PÅ
HØRBY EFTERSKOLE

GRATIS ADGANG 

Vi opretter en begivenhed på Facebook under ”Hørby 
Bazar” i uge 6. Standleje/bord er kr. 70. Gå ind og 
tilkendegiv at du kommer, inviter flere af dine venner 
og mød glad op og gør en god handel. Del gerne begi-
venheden med dine venner. Vi sætter også plakater op 
lokalt, hvor du kan finde de oplysninger, som du har 
brug for.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Hanne Jakobsen (mobil 26 73 55 02)
Ann Bang (mobil 24 62 04 36)
Helle Brinkmann Larsen (mobil 42 40 60 72)

Overskuddet vil også i år gå til
HØRBY BØRNEMUSIKFESTIVAL & HØRBY BYLE-
GEPLADS.

Så hold denne søndag ledig til en hyggelig dag i gen-
brugstankens tegn.
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Gymnastik og Lucia dag på Hørby Efterskole

Søndag den 13. december 2015 blev der for første gang 
afholdt fælles julearrangement af HI- Gymnastik og 
Hørby-Skæve kirkekor på Hørby Efterskole.

Søskende, forældre og bedsteforældre m.fl. mødte op 
i hobetal.  Der kom flere end forventet, men heldigvis 
er det nemt at sætte flere borde/stole op, og det varer 
aldrig at få brygget lidt mere kaffe, når vi kan bruge 
faciliteterne på Hørby Efterskole. Det flotte kagebord, 
som forældrene havde stået for rakte heldigvis til alle.
 
Formand for Hørby Gymnastik, Magnus Madsen, bød 
velkommen og han kunne oplyse, at der i denne sæson 
har været omkring 75 gymnaster, hver onsdag aften 
på Hørby Efterskole, heraf har ca. de 30 været voksne 
der har deltaget i Latin Mix v/Cecilie Madsen og de 45 
børn har været fordelt på de 3 hold, som vi her viser 
billeder fra fra Juleopvisningen.

Da kaffen var serveret og alle havde forsynet sig med 
kage sluttede Hørby-Skæve Kirkekor den hyggelige 
formiddag af med koncert, som skabte julestemning - 
også med fællessang.



Smukt Luciaoptog af Skæve-Hørby Kirkekor v/Anne Hejslet
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Indre Mission - Dybvad
Program forår 2016

Tirsdag den 1. marts: Bibelkursus v. Søren Skovenborg, Hobro.
 Mødet er i Dybvad Missionshus kl. 19.30.

Onsdag den 2. marts: Bibelkursus v. Sørens Skovenborg, Hobro.
 Mødet er i Lendum præstegård kl. 19.30.

Onsdag den 16. marts: Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Thorshøj.

Tirsdag den 19. april: Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring.

Mandag den 25. april til
onsdag den 27. april: Seniorlejr på Vesterskoven. Taler Villy Sørensen, Hammel.
 (Se særskilt program).

Torsdag d. 12. maj: Forårsfest v. Sømandsmissionær Moses Sloth.
 Mødet er i Hånbækkirken i Frederikshavn.

Tirsdag den 17. maj: Fritidsforkynder Verner Christensen, Brønderslev.

 Møderne  starter kl. 19.00  i dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort
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Følg med i det spændende udviklingsprojekt omkring dybvads nye aktivitetscenter her: www.dybvadby.dk

På www.dybvadboldklub kan du finde sæsonens resultater, 
kamptidspunkter, stævnefotos, praktisk info og meget mere... 

Hjemmesiden dækker både håndbold og fodbold for alle alders-
grupper; naturligvis også klubsamarbejdet i DHF og K.

Udviklingsprojekt: Dybvadhallen

Ved Dybvad Boldklubs afslutningsfest lør-
dag den 7. november blev Jesper Nørmølle 
kåret som Årets DB’er for sin store indsats 
som både ungdomstræner og assisterende 
træner for seniorerne. På billedet ønskes 
Jesper tillykke med titlen af boldklubbens 
formand, Klaus Nielsen.

Årets DB’er 2015 kåret i Dybvad Boldklub



SouvenirS 
spiller i Hørby klubhus

Fredag den 4. martS
Der er spisning kl. 18.30

(3 stk. luksus smørrebrød)

Pris 185,-
Billetterne kan købes i Hørby klubhus

MAX 120billetter

dørene

åbnes

kl. 18.00

SouvenirS
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Hørby Spejderne
Året hos KFUM-Spejderne er startet med vores tradi-
tionsrige Galla-aften, hvor tropsspejderne møder op i 
fineste skrud i stedet for uniform, - med fest, balloner, 
dans, drinks og film og fortællinger om året der gik. 
I år var der hele fire spejdere, der var nomineret til at 
modtage mærkerne Shorty og 365. De har alle bestået 
deres udfordring og får udlevet et mærke for at have 
trodset kulden og gået i shorts til alle spejderarran-
gementer et helt år og/eller med stolthed båret deres 
spejdertørklæde hver dag 365 dage i træk.
Det rigtige mærke får de til vores familieaften onsdag 
d. 2. marts, så de lige får en klapsalve af forældre også 
samt et ekstra råb af spejderkammeraterne. Flot klaret 
af dem alle..! Flere er allerede i gang med at finde på 
nye udfordringer…
Og så havde vi en sjov aften sidst; vi deltog sammen 
med Østervrå i Scoutzoneløbet – et løb hvor vi konkur-
rerede via internettet med 700 andre spejdere rundt om 
i landet.

Juniorspejderne og Bævere er også i gang med sjove 
spejderaftener, der skal laves bål og tages mærker som 
Klar dig selv, førstehjælp, dolkebevis og så skal både 
Juniorspejdere og Bæverspejder i gang med at lave nye 
lokaler, da de har fået to af de store spejderes patrulje-
lokaler til at boltre sig i, så der er masser af kreativitet 
igang.
Bæverne havde sidste gang lavet hyggelige marmela-
deglas-lygter og inviterede juniorspejderne på varm 
kakao de sidste 10 minutter af spejdermødet.

Fælles for alle grene er et verdenstema, hvor vi både 
skal lege og lære lidt om forskellige lande, helt fra 
Grønland til Asien og Afrika, blandt andet om KFUM-
Spejdernes  projektland Tunesien. Her er et samarbejde 
i gang med udveksling af spejdere og ledere, så vi kan 
lære og hjælpe hinanden til ”At efterlade verden lidt 
bedre end vi modtog den” som var et af spejderbevæ-
gelsens stifter Baden Powels mottoer. Og selvfølgelig 
skal vi også have fællesmøder og lave mad over bål. 
Der venter også en tur i Tveden skov for os alle i for-
året.
For tropsspejderne er der i år Åslejr på Thorup Hede d. 
16.-23. juli, en fælles sommerlejr med sikkert op mod 
1000 deltagere.

Om du er barn eller voksen, er du altid velkommen til 
at kigge forbi...
Evt. spørgsmål, kontakt gruppeleder Anne Marie
Jensen på 29937871 



Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det 
indre København, at komme til en gudstjeneste med 
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit 
barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre 
en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, 
så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra 
den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, 
når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, 
løber af stablen.

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk 
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt 
som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og 
hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt 
til hovedstaden, og her har man valgt, at give arrange-
mentet navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens 
ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, 
kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremti-
dens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte 
borger.

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

Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der 
alle foregår i Indre By i København, som udgøres af 
den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de 
store fællesarrangementer og koncerter med både 
kendte og nye navne. Men der vil samtidig være mas-
ser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens 
kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, lige-
som organisationer, foreninger, kirker og mange andre 
vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops 
og musik i telte rundt omkring på byens pladser. Man 
kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der 
vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrup-
per og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til 
sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.face-
book.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.
dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort 
primo marts.
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Set og Sket i sognene

I løbet af de sidst måneder har der været mange 
gudstjenester og arrngementer i sognene. Billederne 
her er fra: Famliegudstjeneste første søndag i Advent. 
Juleoptakt anden søndag i Advent med døbefontsven-
ding, krybbespil og sang. Julekoncert med kirkekoret 
og sanger Margrethe Grarup. Juletræssalg ved Dybvad 
spejderne. Krybbespil og englefortælling juleaften. 
Nytårskoncert. Velkomstreception for sognemedhjæl-
per Maria Kajgaard. Fastelavnsgudstjeneste og tønde-
salgning
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GOSPEL
for børn

Gospel for børn er for dig der går i 0.-3. klasse 
og elsker at synge, danse og lege. 

Vi øver hver torsdag kl. 14.10-15.00 i Sognehuset i Hørby. 
I bliver hentet på skolen og fulgt tilbage igen inden skolebussen kører.

Vi starter med en lille forfriskning og så er der ellers fuld drøn på sang, dans 
og musik. Vi skal have det sjovt, øve sange og medvirke til fortælletime i kirkerne. 

Tilmelding på maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller 
ringe på 2097 4763 - Gospel for børn er gratis. 

Glæder mig til at synge med jer! 
Sognemedhjælper Maria Kajgaard

 

OPStart 
den 3. marts
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Døbte og viede i sognene

Døbt 29. november 2015 i Skæve 
Kirke: Liv Falden. Forældre: Vi-
beke Falden og Casper Falden

Døbt 27. december 2015 i Skæve 
Kirke: Clara Krogh Bock. Foræl-
dre: Claudia Krogh Bock og Mads 
Krogh Bock

Døbt 10. januar 2016 i Skæve Kirke: 
Marcus Benzon Nielsen. Forældre:  
Mille Benzon og Mads Nielsen 

Velsignet 14. november 2015 i 
Skæve Kirke: Helle Mellergaard 
Berg Kristiansen og Kenneth 
Brønnum Berg Kristiansen

Døbt 10. januar 2016 i Skæve Kirke: 
Christian Byrdal Poulsen. Forældre: 
Pia Byrdal Poulsen og Daniel Christian 
Jensen

Døbt 25. december 2015 i Skæve Kirke: 
Steffen Filiph Mihalcu. Forældre: Corina 
Elena Mihalcu og Vladimir Mihalcu

Viet 21. november 2015 i Skæve Kirke: 
Martine Mertz Jensen og Morten Mertz 
Jensen
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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. 4158 4054
anettebilde2@gmail.com

Kirke-kulturmedarbejder, Skæve-Hørby
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 20 97 47 63
maria@skaeve-hoerbysogn.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 6501/ 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



Gravermedhjælper søges.
Vi søger gravermedhjælpere pr. 1. april. Henven-
delse til Jytte Thomsen 3028 4034
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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 15. marts i Badskær: Påske
Tirsdag den 10. maj i Skæve: Pinse

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

Gospel for børn
”Gospel for børn” er for børn i 0. – 3. klasse og foregår i 
Sognehuset i Hørby torsdage fra 14.10 - 15.00.
Tilmelding på maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller
mobil 2097 4763
Det er gratis at deltage.

Glæder mig til at synge med jer!
Sognemedhjælper Maria Kajgaard

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 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.

Tirsdag den 8. marts - Tirsdag den 12. april - Tirsdag den 10. maj

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.

Marts	 4/3	 Skæve	 22.00	 MV	 Ungdomsgudstjeneste	med	konfirmander
 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. Familiegudstjeneste med
	 	 	 	 	 Påskespil	ved	minikonfirmander
 24/3 Skæve 18.00 MV Skærtorsdag. Kirkekoret medvirker.
     Efterfølgende påskemåltid
 25/3 Badskær 10.30 MV Langfredag
 27/3 Hørby 10.30 MV Påskedag
 28/3 Volstrup 10.30 KH 2. Påskedag. Skæve-Hørby Kirkeband
     medvirker
April 3/4 Skæve 10.30 MV 1.s.e Påske
 10/4 Badskær 10.30 MV 2.s.e Påske
 17/4 Skæve 10.30 MV 3.s.e Påske
	 22/4	 Skæve	 10.30	 MV	 Konfirmation
	 23/4	 Hørby	 10.30	 MV	 Konfirmation
 24/4 Badskær 10.30 MV 4.s.e Påske
Maj 1/5 Skæve 9.00 MV 5.s.e Påske
 5/5 Hørby 10.30 MV Kristi Himmelfart
 8/5 Badskær 9.00 JSM 6.s.e Påske
 10/5 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 15/5 Skæve 10.30 MV Pinsedag. Kirkekoret medvirker
 16/5  10.30  2. Pinsedag. Fælles friluft i Sæby
 22/5 Skæve 10.30 MV Trinitatis 
 29/5 Hørby 9.00 MV 1.s.e Trinitatis. Morgenfugletur kl. 6.00
Juni 5/6 Badskær 9.00 HMP 2.s.e Trinitatis
 12/6 Skæve 10.30 MV 3.s.e Trinitatis
 19/6 Friluft i Hørby 10.30 MV 4.s.e Trinitatis. Kirkekoret medvirker
 26/6 Skæve 10.30 MV 5.s.e Trinitatis



deadline for næste sogneblad: 1. maj 2016
Næste blad udkommer ultimo maj

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!

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,
Nejsiggyden 14, Sæby
4. samling. Menighedes indbyrdes forhold
(1. Thess 4, 1-12)

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg,
Rugholmen 17, Hugdrup
5. samling. De hensovede og Herrens komme
(1. Thess. 4,13-18)

Bibelkredsen
Fredag den 17. juni 2016 kl. 18.00
Grillaften for bibelkredsen ved Lis og Vang Lunde-
gårds sommerhus i Tversted. 
Hvis nogen vil være behjælpelig med det praktiske, 
aftaler det ved bibeltimen den 11. maj. Kassen betaler 
alle udgifter. Måske går vi en tur i området. Lis og 
Vang er vært for en kop kaffe. Tilmelding senest 11. 
juni til Lis og Vang, tlf. 30989661 eller 20281363. Vi 
kører fra Hørby Brugs’ parkeringsplads kl. 17.15

- - - - -
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

Konfirmander	i	Skæve	Kirke	22.	april

Anette Nørmølle Lyngø
Anne Katrine Sørensen
Christian Bundgaard Jensen
Emma Bech
Emma Emilie Andersen
Emma Thomsen
Erik Thorbjørn Ærengren
Freja Agnes Pulapa Pedersen
Holger Grøntved
Ida Nedergaard Fuglsang
Josefine Holm Kristensen
Kathrine Jørgensen
Kristiane Volsgaard
Line Graugaard Sørensen
Line Lykke Madsen
Oliver Rønnest Mølgaard Olesen
Paninnguaq Christine Maratse Pedersen
Riko Toft Enevoldsen
Rivera Isho
Ronnie Larsen
Sascha Andersen

Konfirmander	i	Hørby	Kirke	23.	april

Amalie Maria Arenfeldt Olsen
Daniel Andersen 
Emmelie Alice Christiansen
Kasper Schramm Karlsen
Mia Heltborg Martinsen
Oliver Heltborg Martinsen
Rececca Kristina Bjerregaard Roos
Victor Ørvad Jensen

Konfirmation 2016

27 



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

Sogneaften med Merete Bonde Pilgaard
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 i Hørby Sognehus. Merete Bonde Pilgaard fortæller om sit enga-
gement i foreningen ”Venligboerne”. Se side 11.

Soldatervennemøde
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30 i Hørby Sognehus. Ruth Brik Christensen fortæller. Se side 6.

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
telefon: 98 86 90 98. Mødested Skævevej 67, konfirmandstuen. Læs mere side 3.

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 15. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25.

Familiegudstjeneste med Påskespil
Palmesøndag den 20. marts er der familiegudstjeneste i Badskær Kirke kl. 14.00. Minikonfir-
manderne opfører påskespil.

Påskemåltid
Skærtorsdag den 24. marts indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med 
gudstjeneste i Skæve Kirke kl. 18.00. Hvorefter vi samles i Sognehuset i Hørby til fællesspisning. 
Spisningen koster 50 kr. pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk

Koncert ”Hymn to Freedom”
Onsdag den 13. april er der forårskoncert i Skæve Kirke kl. 19.30 med trioen ”Hymn to Free-
dom”. Se side 7.

Sogneaften på Knudseje med Lisbeth Filtenborg
Tirsdag den 26. april kl 19.00 indbydes der til sogneaften på Knudseje. Lisbeth Filtenborg for-
tæller om: ”Bibelske Kvindeskikkelser – i lyst og nød”. En fortælling om syv af Bibelens kvinde-
skikkelser. Se side 3.

Kirkens fortælletime
Tirsdag den 10. maj kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25.

2. Pinsedag
Mandag den 16. maj kl. 10.30 holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles 
gudstjeneste i det fri. Gudstjenesten foregår i Clasens have i Sæby

Morgenfugletur
Søndag den 29. maj kl. 6.00 er der fugletur for de morgenfriske. Inden gudstjenesten i Hørby 
kirke kl. 9.00 serveres der rundstykker og kaffe

Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag dag den 17. juni kl. 18.00. Medbring kød til grillen, så sørger Menighedsrådene for re-
sten. I løbet af aftenen vil vi synge nogle af sommerens dejlige sange
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller mv@km.dk senest onsdag den 15. juni

Friluftsgudstjeneste i Hørby
Søndag den 19. juni kl. 10.30 er gudstjenesen udendørs. Kirkekoret medvirker


