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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Når sommerlyset går
på hæld...

”Når sommerlyset går på hæld, så bær du stadig som-
meren i dig selv. Spred gavmildt lyset, hvor du går. For 
det er ved at give, at vi får” (Leif Rasmussen).

Vi har alle brug for lyset - lyset er en livsnødvendig-
hed. Uden det kan intet leve.
Her i sommer har man kunnet nyde de lyse dage. Og 
har forhåbentlig kunnet samle kræfter og energi, som 
man kan tage med sig ind i efteråret og vinteren.

Men lys kan også blive for meget af det gode, man kan 
blive blændet og forbrændt og kun ønske at det var 
mørkt. For mørket kan føles dejligt og befriende og 
giver mulighed for hvile.
Både lyset og mørket er vigtigt.

Lys og mørke kan også være billeder på hvordan man 
har det, hvordan livet er – og da er mørket ikke noget 
godt. Alle mennesker vil i deres liv komme til at opleve 
begge dele: Lys og mørke – godt og ondt. Selv om det 
selvfølge er forskelligt hvor meget man hver især får af 
lys og mørke, af godt og dårligt i sit liv.
Og ofte så oplever man måske, at det mest er de grå 
nuancer, der dominerer i ens liv.

Jesus siger: ”I er verdens lys. En by, der ligger på et 
bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys 
og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det 
lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for 
mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser 
jeres fader, som er i himlene”. Matt 5,14 -16
Det var disciplene, som Jesus sagde de her ord til en 
gang for længe – og nu lyder de til os!

Vi er lys – det siger Jesus!
Men vi er ikke selvlysende. Man kan sige, at det er 
ligesom med månen. Den er i sig selv mørk, men som 
alligevel er den stand til at lyse. Og det er den, fordi 
den henter sit lys fra solen. Den vender sit mørke imod 
solen og låner solens lys. På samme måde henter vi 
mennesker lys fra Jesus, der er verdens lys.

Mennesker lyser, fordi de reflekterer det lys, som Jesus 
er. Lyset er et genskin af netop dette lys. Et genskær 
af ham, som kaldte sig verdens lys, og som lovede, at 
den, som følger ham aldrig skal vandre i mørket, men 
have livets lys.

At være lys giver en forpligtelse, nemlig til at lyse for 
andre. At bærer lyset i livet videre til andre.
Og så er der jo også det forunderlige, at når man giver 
det videre til andre, så mister man det ikke tvært imod, 
så bliver lyset klarere – ”For det er ved at give at vi 
får”!



Konfirmationsforberedelsen foregår i efteråret torsdag 
fra kl. 8.00 – 9.30 i Konfirmandstuen i Skæve Præstebo-
lig.

Søndag den 11. september kl. 19.00 er der velkomst-
gudstjeneste for alle konfirmander og deres forældre i 
Hørby Kirke.

Konfirmander 2016/2017
Konfirmationerne bliver:

Skæve Kirke: Bededag, fredag den 12. maj 2017 kl. 10.30

Hørby Kirke: lørdag den 13. maj 2017 kl. 10.30 
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En hyldest til Svend Asmussen 100 år

Kvartetten opstod til den kendte Tversted Jazzy Days 
festival i uge 42 i 2015, hvor formanden for festivalen, 
Niels Ole Sørensen, sammensatte denne kvartet som 
en hyldest til den store danske violinmester Svend 
Asmussen, der fyldte 100 år d. 28. februar 2016. 
Bandet medvirkede til den traditionsrige Jazzgudstje-
neste i Tversted kirke.

Det blev en kæmpe succes og stor oplevelse for både 
publikum men også for de 4 musikere som aldrig 
havde spillet sammen før.

Koncert i Skæve Kirke den 26. oktober kl. 19.30

Koncerten blev gennemført med en kæmpe glæde og 
energi som smittede af på publikum som gik fra kon-
certen med ét stort smil på læben.
Derfor bestemte kvartetten sig for at det ikke skulle 
være en enlig svale.
Programmet består af danske salmer og sange i egne 
arrangementer. Altid afsluttende med en flot udgave af  
”I skovens dybe stille ro” så ikke et øje er tørt. 

Kvartetten består af: Mads Tolling, violin, Jacob Fi-
scher, guitar, Espen Laub von Lillienskjold, trommer, 
Niels Ole Sørensen, Hammondorgel.
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   FRE D. 28. OKT. KL. 15.00-18.00 

 

 
                

 

    HALLOWEEN I DYBVAD 
 

 

KOM GERNE UDKLÆDT! 
 

    Fra kl. 15.00                                          

       Kl. 18.00 
 

Arrangør:                                                                          
Dybvad Handelsstandsforening 

     

 GRÆSKARUDSKÆRING            
   I drivhuset - må tages med hjem efter kåring 
 
   

 RÆDSELSKASSERNE &   
 SKELETJAGTEN –Tør du??? 
 

 HEKSEBODEN                      
 Salg af vafler, kage, kaffe, kakao mm. 
 

 KÅRING af de 3 flotteste    
 GRÆSKAR       
    
   

 Kl. 15.00 – 18.00  
 

PÅ DYBVAD PLANTESKOLE 

    Fra kl. 15.00                                        
 

Lørdag d. 21. maj var alle sejl sat til på pladsen hos 
DLG, Dybvad. Her afholdte Dybvad Handelsstands-
forening, for første gang, Dyrenes Dag. Det var en dag 
med aktiviteter for hele familien, og var arrangeret i 
samarbejde med DLG. Desuden var Dybvad Borgerfor-
ening mødt op for at hjælpe til på pladsen. 

Det store trækplaster var børnedyrskuet, hvor 15 børn 
havde tilmeldt sig, for at kunne vise deres yndlingsdyr 
frem. Ved ankomsten blev alle dyr tjekket af Bente Lar-
sen fra Dybvad Dyreklinik og herefter blev der stillet 
an på pladsen. Kl. 10.00 blev dyrskuet åbnet og herefter 
gik 2 dommere fra 4H, Sindal rundt og fik en snak med 
alle udstillerne. Senere på dagen blev der uddelt di-
plomer og gaver til alle deltagerne, sponseret af DLG. 
Dommerne kårede desuden 6 vindere af ærespræmier 
samt en charmepris, der alle modtog gaver sponseret 
af Dybvad Stål.

Sideløbende med dyrskuet var der gang i masser af 
andre aktiviteter. Der var mulighed for at ryste sit eget 

smør, lege i halmcontainer, tage kørekort på traktorba-
nen og deltage i bogstavjagten. Derudover kunne man 
malke en ko, klappe 3 søde lam og ride på ponyer fra 
Skæve Rideklub.

På pladsen var der også besøg af 30 veteranbiler og 
traktorer, samt forskellige boder og udstillere. Her 
kunne man gøre en god handel eller få en snak med 
Mørkledet Maskiner, Jyttes Glas, Nordjysk Tag og 
Facade, Brunø, Dybvad Planteskole, Boutique IM, 
Dybvad Borgerforening, Dagli’Brugsen Dybvad, DC 
dekoration og så naturligvis DLG. Desuden var der be-
søg af Dansk Gravhundeklub der gav agility-opvisning 
på græsplænen.

Under hele arrangementet kunne der købes mad og 
drikke hos Dybvad Boldklub’s pølsebod og hos han-
delsstandsforeningens kagebod.

Det blev en rigtig hyggelig dag med mange besøgende, 
og vi håber meget på at kunne gentage succesen igen 
til næste år.

På bestyrelsens vegne
Dorte Chemnitz Jensen

Dyrenes Dag i Dybvad
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Forældrerådet i Hørby/Dybvad kommunale dagpleje 
havde den 30. april arrangeret arbejdsdag på dagple-
jens kommunale legeplads. En flok forældre og børn 
mødte op til et par hyggelige timer med efterfølgende 
kaffe, saft og nybagte boller og kage. I forbindelse med 
arbejdsdagen, havde forældrerådet bedt om lidt hjælp 
i forhold til at lave noget lyt og spændende til bør-
nene. Hørby Børne Musik Festival sponsorerede noget 
maling, LokalBrugsen Hørby sponsorerede 4 poser 
blomsterjord, og så har Forældrerådet modtaget pri-
vate sponsoreringer i form af et gyngestativ, en balance 
bom, et børnebord og bænkesæt, mange dæk og en 
sansegynge. Det var oprindeligt meningen at malingen 
vi havde fået, skulle bruges til at friske legehuset op 
med. Men da vejret ikke rigtig var med os på dagen, 
valgte vi i stedet at gemme det til senere brug. 

Farm Fun
Den 3. juni var forældrerådet igen på banen med den 
årlige fælles udflugt til Farm Fun i Ålbæk. Vi mødtes 
alle kl. 10 og da der var styr på entrébilletterne mødtes 
alle til fælles formiddagskaffe. Hørby Bageri havde 
sponsoreret rundstykker til hele flokken og LokalBrug-
sen Hørby havde sørget for at der var smør, pålægs-
chokolade og marmelade at komme på og forældrerå-
det havde sørget for drikkevarer. 
Farm Fun havde sørget for at alle dagplejebørn, dag-
plejere og forældre kunne komme på en fælles køretur 
med den store traktor og vogn rundt på hele pladsen. 
Efter køretur med traktor, var det frokosttid. Efter 
frokosten var det for nogle tid til en lille lur, andre 
fortsatte med leg og fodring af dyr og gåtur rundt på 
pladsen. Børn, forældre og dagplejere havde en rigtig 
god dag. 

Dagplejen 

Ud af dæk og maling udsprang disse 2 skabninger. 
En frø som også skal fungere som en potteplante og en stor 
kålorm som børnene kan kravle rundt på.
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Der er pt. 32 børn i Dybvad børnehave. I august siger 
vi farvel til Anne og Johanne som er blevet klar til 
skolestart. Samtidigt byder vi velkommen til Ida og 
Mathilde som skal gå på krudtuglestuen.
I foråret har vi haft fokus på læreplanstemaet NATUR 
OG NATURFÆNOMENER, hvor læringsmålene var: 
At eksperimentere med naturens materialer, at have 
kendskab og indsigt i dyrs og planters livsbetingelser, 
og at udvise respekt og ansvar for natur og miljø

Vi bestemte, at børnene skulle lære processen fra frø til 
plante. Vi begyndte læreplanstemaet med at læse/kik-
ke bøger om SOLSIKKEPLANTER, så børnene kunne 
se hvordan et solsikkefrø, bliver til en solsikkeblomst.
Børnene havde selv medbragt en potte, som de kom 
muld og solsikkefrø i. Alle potter blev sat op ad vores 
hegn, og efter 4-5 dage tittede de første små planter 
frem. Begejstringen var rigtig stor, og børnene havde 
derefter hver dag travlt med at kikke og vande deres 
egen lille plante. Der blev en del snak og børnene blev 
meget optaget af processen. Vi brugte også internettet 
til at finde søde solsikker som kunne farvelægges og de 
blev rigtige flotte. Inden børnene gik på sommerferie, 
fik de deres solsikker med hjem. Forældre og børn har 
nu mulighed for at sammen, følge solsikkens sidste 
rejse til forhåbentlig en kæmpe blomst.

Vores årlige BEDSTEFORÆLDREDAG har igen i år 
været en succes, vi havde besøg af rigtig mange bed-
steforældre, som gerne ville opleve deres barnebarns 
børnehave. Der blev brugt tid på både leg, højtlæsning 
og hygge med kaffe og kage. Vi har også haft mange 
forældre der har deltaget i vores FORÆLDREUGE, 
børn, forældre og personale har arbejdet sammen i 
forskellige aktiviteter. Der var tilrettelagt aktiviteter 
om formiddagen i form af trylledej, støbning og mad 
over bål. Der var leg og hygge på legepladsen om 
eftermiddagen, og børnehaven summede af glade børn 
og voksne :-) Det var samtidigt en uge med masser af 
sol, og nu håber vi på en god sommerferie uden regn, 
og med SOLSKIN...

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen

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

Hørby lokalhistorie starter op igen den. 7. september 
kl. 19.00 i Kulturhuset, Nørregade 40 Hørby.
 

Hørby Lokalhistorisk 
Forening

Er sorgen for tung at bære?

Har du mistet en kær nærtstående for kortere eller læn-
gere tid siden, og bor du i den gamle Sæby Kommune? 
Synes du, at sorgen er for tung at bære – også selv om 
du har børn og venner, du kan tale med? Eller synes 
du, at nu har du trukket nok på vennerne; men livet er 
lidt for sort, efter at du har mistet? 

Kom om vær med i en gruppe ved Volstrup Kirke, 
hvor vi er nogle, der har oplevet det samme, og hvor vi 
kan dele vores tanker og oplevelser – også dem, som vi 
hver især synes er lidt ”sære”; men som det viser sig, 
er helt almindelige og normale, når vi kommer til at 
tale om det.

Du er velkommen, også selv om du evt. ikke er med-
lem af Folkekirken.

Henvend dig til sognepræst Kate Hyldgaard,
telefon 98 46 80 34 eller mail kahy@km.dk 

Gruppen mødes i Graverboligen ved Volstrup Kirke 
hver tredje onsdag kl. 15-17 indtil jul på følgende dage:

14. september, 26. september, 5. oktober, 26. oktober, 
16. november, 7. december 

Sorggruppe i Volstrup Kirke

Indvielsen af Hjørring – Hørby banen i 1913

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00, kommer fhv. kommu-
nedirektør for Dronninglund kommune Ove Thomsen. 
Han vil fortælle om sin elevtid på Hørby kommune-
kontor.
Ove Thomsen er en god fortæller, han kan huske de 
fleste, som boede i byen dengang.



6. september:

Mette Volsgaard fortæller om en rejse til Kina:
I 1925 rejste Karen og Alfred Hansen til det nordlige Kina, hvor de virkede 
som missionærer frem til kommunisternes overtagelse af landet i 1949.
I 2014 rejste deres barnebarn Mette Volsgaard (Sognepræst i Skæve-Hørby) 
med sin familie på 4 ugers rejse til Kina og Nepal. I tre dage besøgte de det 
gamle danske missionsområde, hvor de ledte efter spor 
af danskerne - Og det fandt de!
Lysbilledforedrag fra 4 ugers rejse, med vægt på dagene 
i Nordkina.

4. oktober:
Vi ser filmen :Stille hjerte, der handler om demens

1. november:
Inge Pedersen fortæller om : Den forbudte kærlighed - om kærligheden mel-
lem hendes forældre , en tysk soldat og en dansk pige.

6. december:
Adventshygge  med pakkespil osv.

Alle møder i sognehuset fra 14 - 16.
Skæve-Hørby menighedsråd
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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
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Vær med til at forme fremtiden for din by og skabe grobund for 
et stærkt LANDSBYFÆLLESSKAB mellem Skæve, Hørby og Dybvad

Din landsby i 2030

...sæt et mål - læg en plan

Find løbende information på www.frederikshavn.dk 
> Borger > By,  miljø og trafik > Landdistrikter > Landsbyplaner

Fremtidsforsker Birthe Linddal sætter 
spørgsmålstegn ved jeres intentioner med 
landsbyerne og udtaler:
”Nye tider kræver nye svar!
Hvis nu landsbyerne skulle starte helt forfra, 
hvad ville I så gøre - velvidende hvilke krav 
den moderne verden stiller?” 

Mød byplanlæggerne fra 
Tegnestuen mellemrum.
Med deres faglige blik på byerne giver de jer et 
interessant indblik i de tre landsbyers potentialer 
og kommer desuden med et spændende bud på 
byernes fælles fremtid og udvikling.

 Dette efterår går borgere, erhvervsdrivende, foreninger 
og institutioner i landsbyerne Skæve, Hørby og Dybvad 
sammen om at lave en plan for jeres fælles fremtid.

Alle kan deltage på de 3 workshops og være med til at forme 
og udtænke byernes fremtidige udviklingsplaner. 
I vil i forløbet blive hjulpet af Frederikshavn Kommunes 
medarbejdere til at producere en masse relevant materiale, 
der på demokratisk vis bliver indkredset og defineret. 

Resultatet bliver en fremtidig vision, et idékatalog og starten 
på en handlingsplan, som tilsammen danner JERES plan for 
et landsbyfællesskab mellem Skæve, Hørby og Dybvad.

KICKSTART 
& FOREDRAG

v/ Fremtidsforsker 
Birthe Linddal

Torsdag den 15.september 
kl. 19 

Hørby Efterskole

WORKSHOP 3: 
Idéer og handling

 
Onsdag den 23.november

kl. 16.30-20

Borgerhuset 
i Skæve

DET 
PROFESSIONELLE BLIK 

v/ mellemrum, 
Ditte Lanng og Simon Wind

+
WORKSHOP 2: 

Potentialer og vision
Søndag den 6.november 

kl. 11-14
Dybvad Søpark

WORKSHOP 1: 
Status og drømme
Onsdag den 12.oktober 

kl. 16.30-20

SFO’en i Hørby  

Ta’ hele familien med! 
Der er både

 børnepasning
og mad 
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Indre Mission - Dybvad
Program efterår 2016

Tirsdag d. 27. sept.: Landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet

*****

Kredsens vækkelsesuge:

Mandag d. 24. okt.: Landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet.

Tirsdag d. 25. okt.: Landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet.
 Mødet er kl. 19.30 i Dybvad Missionshus.

Onsdag d. 26. okt.: Pastor Frede Møller, Ans.

Torsdag d. 27. okt.: Pastor Frede Møller, Ans.

Fredag d. 28. okt.: Indremissionær Jørgen Block, Randers.

Lørdag d. 29. okt.: Indremissionær Jørgen Block, Randers.

Søndag d. 30. okt.: Gudstjeneste.

Se hvor møderne afholdes i særskilt program.

*****

Tirsdag d. 15. nov.: Sognepræst Per Rasmussen, Skagen.

Fredag d. 16. dec.: Julefest v. DFS konsulent Elisabeth Holdensen, Ålborg.

 Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort
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Mød Birgitte Quist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp i Folkekirkens Hus: 

Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg indbyder alle kirkeligt interesserede i stiftet til åbent møde med Gene-
ralsekretær Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp, der vil tale om:

“Mødet med andre religioner 
– troens betydning i udviklings- og nødhjælpsarbejde i verden”.

Mødet holdes mandag den 14. November 2016 kl. 18:00-21:30  i Folkekirkens 
Hus, Aalborg.

Birgitte Quist Sørensen siger om aftenens tema: 
“Tro er afgørende for de fleste mennesker i verden og derfor er det vigtigt 
at forstå religion og dens betydning i menneskers liv når man søger at 
hjælpe fattige og udsatte. I FKN arbejder vi ud fra kristne værdier, men 
med en forståelse, som omfavner alle mennesker uanset race, tro eller 
køn. Vi arbejder sammen med kirkelige partnere men også partnere fra 
andre trossamfund eller sekulære partnere, hvor vi kan finde fælles vær-
dier”.
På mødet, der samtidigt er årsmødet for mellemkirkeligt stiftsudvalg, vil der også være lejlighed til at høre lidt om 
den kirkelige studierejse til Færøerne, som en gruppe skal foretage til sommer. 

Mødet er åbent for alle, og traditionen tro byder stiftsudvalget på et lille måltid mad og en kop te/kaffe. Der er 
begrænset plads, og af hensyn til spisningen er der behov for tilmelding forud for mødet.
Tilmelding på e-mail til: mellemkirkeligt@gmail.com

Sidste frist er lørdag den 6. november – eller når alle pladser er optaget.

 Sæt        i kalenderen: 
Dybvad Messen 2016 

8. og 9. oktober i Dybvad Hallen 
 

 
Dybvad Boldklub 
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Stemningsbilleder fra Dybvad Handelsstandsforenings 
årlige Open by Night, afholdt fredag d. 10. juni: En 
aften med masser af mennesker, boder, handel og akti-
vitet i Jernbanegade.

Open By Night i Dybvad

Sankt Hans aften startede som en ualmindelig våd fornøjelse for de ganske få fremmødte i Søparken da arrange-
mentet for børn startede kl. 18... Men efterhånden som aftenen skred frem, stilnede regnen af - og da bålet blev 
tændt, var ca. 100 personer dukket op for at høre båltalen, som blev holdt af Borgerforeningens formand, Jesper 
Koldtoft.

Også i år var den flotte heks lavet af børn fra Dybvad Børnehave - og både hun og de flotte guldsko futtede af på 
fornemste vis da bålet på søen langt om længe kom i lys lue.

Sankt Hans 2016 - en våd fornøjelse!



14 

Nyt fra Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet
Forårstiden og sommeren har budt på mange aktivite-
ter, men på grund af vejret har der dog været lidt færre 
gåture.

Mandeturene i lige uger er fortsat populære og har 
bl.a. gået til Hirtshals og det arbejdende museum.
Mandagsholdet havde selv sparet sammen til en fin tur 
til Aalbæk gammel Kro. Hyggequiz har der været tid 
til, det er en god måde at få minder frem og få brugt 
hjernecellerne lidt.

Turen til Zoologisk Have forløb meget fint i en hel 
kortege af små busser. Det er flot, at der kan mønstres 
frivillige chauffører til en sådan tur. Vejret var godt, 
vi medbragte selv en vogn med drikkevarer og dejlige 
sandwiches fra køkkenet i Østervrå. Det var en træt og 
glad flok, der vendte hjem.

Som omtalt i aviser havde vi et godt besøg af Richard 
Ragnvald, som sang mange kendte melodier, efter at vi 
havde fået kaffe med det store kagebord fremstillet af 
Hyggeholdet.

Vi var heldige med vejret til vores tur i Søparken, der 
var varslet regn, men vi kom frem og tilbage i tørvejr.
Frivillige havde dækket bord, og vi fik dejlig kartof-
felsalat og frikadeller. Drikkevarer havde Hyggeholdet 
med og en lille snaps til at løfte stemningen, derefter 
kaffe og is. Heldigvis var der også flere, der havde 
meldt sig til Skubbeholdet og de var med til at gøre det 
hele festligt. Der har også været en solnedgangstur til 
Sæby for at høre Volstrup Harmonikaorkester og se 
flaget blive spillet ned.

Mens terapien holder sommerferie har Hyggeholdet 
holdt grillaften, det er en rigtig god og hyggelig aften 
med pølser, kartoffelsalat og brød og vin, øl og vand 
efter behov efterfulgt af kaffe og is. Aase med hjælpere 
er gode grillmestre.

Vi får besøg af Damernes butik inden sommeren er 
forbi og den stor udflugt til Rebild er løbet af stablen.
Sypigerne har også haft en tur til Købmandsgården 
i Skerpinge for at få ideer. Vi er meget glade for de 
frivillige , der træder til, og det er der behov for. Man 
er velkommen til at melde sig.

Tak for denne sommer!
Hyggeholdet og personale på Dybvad Ældrecenter



Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole
Sæbyegnens Kirkehøjskole er nu klar med et nyt program for kirkehøjskoleåret 
2016/17.
Programmet kan afhentes på kirkekontorerne i Skæve, Hørby, Understed, 
Karup, Volstrup og Sæby, eller på respektive våbenhuse.
Bestyrelsen synes, at det er fire spændende personer, der er på programmet 
og håber, at alle tidligere deltagere samt mange nye vil deltage i de fire 
spændende aftener.
Konceptet er som tidligere år. Vi starter kl. 18.00 med foredrag, derefter et mål-
tid varm mad med efterfølgende kaffe med brød, så fortsættelse af foredrag 
med mulighed for spørgsmål/diskussion.
Prisen for en højskoleaften er 115 kr. (inkl. mad). Tilmelding er nødvendig og 
sker til Sæby Kirkekontor, Strandgade 13, tlf. 9846 3937.
Vi starter og slutter med en sang.
De fire foredragsaftener er onsdag den 21. september og onsdag den 16. novem-
ber, begge 2016 og onsdag den 18. januar og onsdag den 15. marts begge 2017.
Vi håber at se rigtig mange til disse spændende aftener til et godt foredrag og 
socialt samvær.
Alle arrangementer foregår i Mariehuset, Strandgade 13, 9300 Sæby.

 Bestyrelsen

Velkommen til en ny sæson i Sæbyegnens Kirkehøjskole!  Konceptet er, som det har været helt fra begyndelsen. Det vil sige, at vi be-
gynder med en fællessang, derefter foredrag og så et måltid varm mad efter-
fulgt af en kop kaffe med et stykke kage. Efter spisepausen fortsætter fore-
draget, 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 eller i alt 460 kr. for hele sæsonen. Beta-
ling skal ske ved overførsel til kontonr. 9012-4574572695  Vi beder om tilmelding til hele sæsonen.                                                 
Skulle  det ikke være overkommeligt at betale for hele sæsonen på èn gang, 
kan man evt. betale for 1 arrangement ad gangen; men vi beder om, at beta-
lingen sker senest 2 uger før arrangementet. 
Bliver man forhindret i at møde til et arrangement, kan man få maden (65kr.) 
refunderet, hvis afbud er meldt på mail birgerkousholt@gmail.com eller til 
kirkekontoret senest 2 dage før arrangementet. 
Gæster, der kun ønsker at deltage en enkelt aften, er naturligvis velkommen i 
det omfang, der er plads. Man kan forhøre sig på kirkekontoret to dage før 
arrangementet. Fuldtidstilmeldte har altid fortrin, hvis der er overbooket en 
aften. 

Tilmelding kan ske på vedhæftede skema til kirkekontoret Strandgade 
13, Sæby  

På gensyn til 4 spændende aftener. 
Menighedsrådene i Hørby, Skæve, Understed-Karup, Volstrup og Sæby. 

 
Sæbyegnens 

Kirkehøjskole 
Program 2016/2017 

 

Jørn Henrik Petersen Professor, dr.phil. . Syddansk Universitet.  
Kristendom, kirke og velfærdsstat Luthers hovedpointe er, at troen sætter det enkelte menneske frit til at gøre ’kærlighedens gerninger’ for næsten. Socialdemokrater så partiets politik som 

udtryk for en ”gudløs næstekærlighed”.  I foredraget knyttes de to betragtninger sammen i et syn på velfærdsstaten som en 
erstatning for den næstekærlighed, vi som mennesker har så svært ved at praktisere. 
Derfor er velfærdsstaten i dybden et moralsk projekt; men også det havde menneske-
nes børn svært ved at leve med – havde måske ikke moral til det?  Det forklarer, hvorfor vi bevæger os mod den såkaldte konkurrencestat, der til gen-
gæld savner et moralsk grundlag. Er det noget, kirken bør forholde sig til? 
 
Jørn Henrik Pedersen har for ganske nylig offentliggjort bogen ”Fra Luther til kon-
kurrencestaten”. Han var TV2’s første bestyrelsesformand. 

Iben Krogsdal Forfatter og salmedigter. 
 
 
 
 
"Vild opstandelse!": Hvorfor skal vi synge nye salmer? Og hvad kan kristen-dommen egentlig sige os i dag på moderne dansk?  Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om sine salmer med afsæt i det moderne menneskeliv, hvor 

begreber som synd, nåde og opstandelse for mange ikke 
længere giver mening. Og hvad gør man så? Undervejs i foredraget synges en 
række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion. 

Henrik Stubkjær Biskop over Viborg stift.  
”Min vej til bispestolen i Viborg 
 Arbejdet med kirkens diakoni og omsorg for mennesker i nød, både i Danmark som formand for 

Diakonhøjskolen, og senere som generalsekretær for Folkekirkens Nød-
hjælp. Udfordringer til kirken i mødet med ensomhed, flygtningen og øvrige 
udsatte set fra min stol.” 

 Onsdag den 21. september kl. 18.00 

Onsdag den 16. november kl. 18.00 

Onsdag den  18. januar   kl.18.00 

Onsdag den 15. marts kl. 18.00
Annemarie Morris Højskoleforstander på Højskolen Østersøen i Aabenraa. ”Det gode liv, det sårbare menneske  og alt det midt imellem.”  Udgangspunktet for foredraget er, at der på vore gravsten er 

to datoer, som om fødselsdag og dødsdag er det væsentlig-
ste, der kan siges om et menneske. Nej! Det er stregen mel-
lem de to datoer, det hele drejer sig om.  Annemarie Morris taler om denne stregs symbolske betyd-
ning og om hvad der kræves af os, når vi skal navigere i 

menneskelivet. Hvordan kombineres det offentlige rums forestillinger om det 
gode liv med det liv, vi som individer lever?  Hvordan når vi sammen en erkendelse af livets sårbarhed, så vi kan støtte og 
hjælpe hinanden, når vi trænger til det, frem for en rutinemæssig gentagelse af, 
at vi er verdens lykkeligste folk? Hvilke redskaber har vi og hvordan får vi bin-
destregen til at afspejle en tilfredshed med det, som var? Annemarie Morris har været forstander for Rødding Højskole, rektor for Esbjerg 
Gymnasium, højskolelærer på Løgumkloster Højskole samt tidligere medlem af 
Etisk Råd.  

er forstander på Højskolen Østersøen i Aabenraa. 

Husk opstillingsmødet i Sognehuset i Hørby den 13. september
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Hørby og Dybvad Spejdere
Vi er i de to spejdergrupper blevet enige om at samle 
kræfterne lidt, og med de 2 skoler lagt sammen synes 
vi også det giver logik at være lidt mere fælles om de-
res fritidsaktiviteter. Vi samler de forskellige grupper 
i Hørby og Dybvad og tror det bliver rigtig godt; nye 
venner, flere i grupperne og nye opgivelser for nogle, 
det bliver sjovt!

Bæverspejdere: 0. – 1. klasse i Hørby Spejderhus 
Mandage kl. 17.00-18.15
Ulvespejdere: 2. – 3. klasse i Dybvad Spejderhus 
Tirsdage kl. 18.00 – 19.30  
Juniorspejdere: 4. – 5. klasse i Dybvad Spejderhus 
Tirsdage kl. 18.00 – 19.30 
Storspejdere: 6. klasse og opefter i Hørby Spejderhus 
Mandage kl. 17 – 18.30 
(undtaget skolernes ferier)

Evt. spørgsmål, kontakt Hørbys gruppeleder Anne 
Marie Jensen på 29937871 eller Dybvads gruppeleder 
Børge Nedergaard. 

Om du er barn eller voksen er du altid velkommen til 
at kigge forbi! Vores mødesteder er Hørby Spejderhus 
på Brombærvej  7 i Hørby og Dybvad Spejderhus på 
Skævevej 69

Hold øje med vores nye fælles fb-side
 ”Hørby-Dybvad Spejderne”

Årets sommerlejr for Hørbygruppen:
ÅS-Lejren på Thorup Hede bød på mange sjove ople-
velser, fede aktiviteter og mange nye venner: Hørby 
Gruppe tog afsted sammen med Skagen, Ravnhøj-
Skærum og Mosbjerg Gruppe, og lavede en fælles 
lejrplads blandt næsten 600 andre spejdere fra hele 
Nordjylland. Der var aktiviteter som Indiana Jones, 
Wellness, Eksperimenter i Heksens Hule, vandreture i 
skoven og enormt meget leg og hygge. 

Vi var rigtig heldige med vejret, der viste sig fra sin 
flotteste side hele ugen, så fredag til fælles aktivitets-
dag var det helt store emne vand, hele Roverlejren var 
forvandlet til et kæmpe vandland ”Splash Zone med 
vandgaranti” Men der var også mange andre sjove 
aktiviteter som grupperne havde fundet på; minigolf, 
vand-rundbold, karuseller og meget andet. Der var 
også en ”Dagens aktivitet”. Det var en fri opgave, men 
udløste en præmie; Vi vandt en kæmpe pose popcorn 
for smukkeste udsmykning af caféen, vi forsøgte også 
da dagens opgave var ”Den mest beskidte spejder”, 
men den vandt en anden gruppe.
 
Mange nye venskaber blev knyttet og vi blev alle enige 
om at ses igen på næste års sommerlejr; Spejdernes Lejr 
i Sønderborg.

Vi har desuden været så heldige at have fået penge af 
både Frederikshavn Kommune og Jerslev Sparekasses 
Fond til ombygning/renovering af spejderhusets toilet-
ter, så det arbejde skulle gerne startes op her i efteråret, 
det glæder vi os meget til

16 

9
8

 8
6

 4
3

 6
1



KFUM-Spejderne Dybvad er stadig aktive......
I weekenden den 10. - 12. juni var 15 spejdere og  deres 
4 ledere med på den årligt tilbagevendende MUS-lejr på 
Thorup Hede Spejdercenter. Årets tema var ”Mysterier 
på heden”.

Som noget nyt blev der i år inviteret til fællesspisning 
for hele familien den sidste gruppeaften. Ca. 55 personer 
valgte at støtte op om dette hvor der blev serveret hel-
stegt pattegris med salat og kartofler. Efter spisning var 
der forskellige lege udenfor for alle der havde lyst.

Inden alle kunne gå på velfortjent sommerferie, var der 
lige 3 spejdere og 3 ledere der skulle gå 30 km. De skulle 
gå fra Spejderhuset og til Asaa Camping. I Flauenskjold 
stødte yderligere 5 spejdere og 1 leder til som skulle gå 
20 km. Turen foregik i godt vejr og med højt humør fra 
alle. Efter ankomsten til Asaa Camping blev de fordelt i 
to hytter hvorefter den stod på afkøling i pladsens fine 
swimmingpool. Det var nogle trætte børn der faldt til ro. 
Dagen efter blev de afhentet af forældrene.
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Pinsegudstjeneste i Sæby Fortælletime Koncert med Anna Bilde

Koncert med Kirkebandet Kirkekoret synger til friluftsgudstjeneste i Hørby

Morgenfugletur i Hørby ådal Musical med kirkekoret og Gospel for Børn: Kerubernes Port

Musical med kirkekoret og Gospel for Børn: Kerubernes Port

Set og sket i sognene



S K Æ V E   S O G N H Ø R B Y   S O G N

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Orienteringsmødet starter kl. 18.30 i Sognehuset. 
Inden orienteringsmødet mødes de der har lyst 
til en let anretning kl. 17.30. 
Tilmelding til mad ved Henning Holm Olesen 
på mail: henningholm@mail.dk eller 
mobil: 21 49 20 50 senest d. 9. september 2016.
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Dybvad Boldklubs idrætsuge
Før sommerferien afholdt Dybvad Boldklub tradi-
tionen tro idrætsuge på stadion og i klubhuset. Fra 
torsdag til søndag var der bl.a familieaften, Fredags-
spiloppen Udendørs, samt gadefodboldturnering. 
Vinderen blev Aalborgvej - og efter kåringen heraf var 
der grisefest på klubhusets terrasse.

Søndag eftermiddag var der stor kagekonkurrence 
forud for dagesn fodboldkamp i serie 5 som afslutning 
på idrætsugen 2016.
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Skæve borgerforening
Sommeren er over os og vi er kommet godt igennem 
foråret. Borgerhuset i Skæve har været flittigt brugt. 
Vi startede året med et dialogmøde, hvor Skæve Bor-
gerforening var vært ved spisning. Der var mødt 33 
medlemmer op til dette møde og snakken gik lystigt 
rundt ved bordene. Formålet med mødet var, at der 
skulle komme ideer og forslag frem til fremtidige 
arrangementer i Skæve Borgerforening. Der var ikke 
mangel på ideer og forslag. Der blev valgt et Borger 
råd, hvis opgave blev at sætte de mange input sammen 
efter emner og herefter udvikle små interessegrupper 
indenfor de forskellige emner og arbejde videre med 
ideerne. Borgerrådet består af: Anni og Kai Nielsen, 
Grethe Hostrup, Alice og Finn Nielsen, Conny og Rene 
Loeweneck og Bobby Andersen (Bestyrelsen). 

Det første arrangement fra Borgerrådet blev afholdt 
den 12/5. Dette var en syng sammen aften med Asta 
og Peter Bandholm fra Asaa.
Der ligger en del arrangementer i støbeskeen og efter-
året byder bl.a. på foredrag med Thomas Mølgaard 
den 13/9 kl. 19.00-21.00. Thomas Mølgaard kommer og 
fortæller om sit Cykeleventyr i Sydamerika. Thomas 
Mølgaard fortæller om sine oplevelser i det sydame-
rikanske kontinent på cykel. Han fortæller bl.a. om 
turens oplevelser: om folkene, historien, kulturen og 
naturen og hvordan de barske levevilkår sætter hver-
dagen på prøve. Foredraget med Thomas Mølgaard 
bliver arrangeret igennem FOF Vendsyssel. Billetter 
kan købes på www.fof-vendsyssel.dk, eller direkte til 
FOF på tlf: 70255050. Det er også muligt at henvende 
sig til Anni og Kai (Borgerrådet) på tlf 28457287 og 
herigennem få hjælp til tilmelding.  

I efteråret vil vi også i samarbejde med FOF Vendsys-
sel forsøge at opstarte et madhold for mænd. Kurset 
vil blive afholdt i Borgerhuset i Skæve og prisen bliver 
840 kr for 8 torsdage fra kl 18.30-21.15. Opstartsdatoen 
er 29/9 2016. Tilmelding skal ske via FOF på www.fof-
vendsyssel.dk eller tlf: 70255050. Husk at oplyse hold 
nr. 12598
Skæve borgerforening har i foråret afholdt generalfor-
samling. Man har desværre været nød til at minimere 
bestyrelsen med 1 person, da der ikke var nok, der 
stillede op til valg til bestyrelsen. Men derfor er vi 
også meget glade for det gode samarbejde, vi har med 
Borgerrådet, som gerne hjælper til med diverse ar-
rangementer. Alligevel vil vi gerne benytte lejligheden 
her til at få flere hænder til at give en hånd med, så vi 
sammen kan få skabt en dejlig by. Vi ønsker også hjælp 
til den daglige vedligeholdelse af borgerhuset og kaf-
febrygning og diverse ved arrangementer. I øjeblikket 
arbejdes der på at lægge nyt tag på borgerhuset. Be-
styrelsen består nu af Elly Nielsen, Jens Larsen, Bobby 
Andersen, Flemming Nielsen og Henning Hede.
Skæve Borgerforening af igen i år afholdt den årlige 
jødekagedag og trailermarked. Her mødte 6 kræmmere 
op trods de noget truende skyer på himlen. Desværre 
var besøgstallet ikke så højt i år. Dette kunne eventu-
elt skyldes, at vi havde valgt en dato, hvor der fandt 
andre større begivenheder sted i landsdelen. Derfor 
har vi valgt, at flytte arrangementet næste år til august 
måned.
Der arbejdes allerede nu på at få den traditionelle jule-
frokost stablet på benene.
Hold øje med vores skilte i byen, hvor vi sætter rekla-
mer op til de forskellige arrangementer.

Skæve Borgerforening

Borgerforeningen 

 

 

       Borgerrådet 
Idræt: 

Cykelklub 
Stavgang 

Gymnastik 
Yoga 

 

Sang/Musik: 
60`er bal 

Sangaftener 
Visens Venner 

Juletræsfest 

Lokal Historie: 
Danmarkshistorie 

Studiekreds 
Læseklub 

Slægtsforskning 

Natur: 
Kanotur 

Vandretur 
Svampetur 

Kultur: 
Foredrag 

Teaterture 
Bio ture 

Øl/vin smagning 

FOF: 
Madlavning 
Ølbrygning 

Bagning 
PC kursus 
Kreative 

værksteder 

 

Foreningssamarbejde: 
Vesterskov 

SIF 
Skæve Amatørscene 

Motorcykelklub 
Rideklub 
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DYBVAD !
Borgerforening

9352 DYBVAD!
lørdag den 24. september

!
                 FLERE DISTANCER; 

           ALLE KAN DELTAGE! 

Søparkløbet 

!!!!!!!!!!!!!!!! !! !! ! !
         

Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borgerforening inviterer til motionsløbet Søparkløbet 9352 Dybvad. Ruten er en 
sløjfe i Søparken i let kuperet terræn, der kan følges af alle, og har mulighed for stor opbakning fra publikum!  !

¥ Børnerute (1 km, 0-8 år): Start kl. 10.30 – gratis deltagelse !
¥ Kort rute (3,3 km): Start kl. 11.00 – under 12 år 30,- kr. / 12 år og derover 50,- kr.!
¥ Mellemlang rute (6 km): Start kl. 12.00 – under 12 år 30,- kr. / 12 år og derover 50,- kr.!
¥ Lang rute (12 km): Start kl. 12.00 – 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 1,1 km på 3,3 km ruten og hver 2 km på 6/12 km ruten, 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 
lodtr¾kningspr¾mier og vandrepokal til holdet, der stiller med ßest deltagere (min. 4 deltagere pŒ et hold).!

Yderligere info + tilmelding via www.dybvadby.dk senest fredag den 16. september 2016!!
Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borgerforening
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Døbte og viede i sognene

Døbt 2. juli 2016 i Skæve Kirke: 
Haakon Krogh Dedenroth. Foræl-
dre: Stine Elise Krogh Dedenroth 
og Kristian Dedenroth Krogh

Døbt 10. juli 2016 i Hørby Kirke: Karla 
Thostrup Abildgaard. Forældre: Sofie Skov 
Abildgaard og Ronni Stern Thostrup

Døbt 17. juli 2016 i Skæve Kirke: Emily 
Maria Hyldig. Forældre: June Maria Hyldig 
og Christian Hede Hyldig

Døbt 31 juli 2016 i Skæve Kirke: Julius Damsig Svendsen. 
Forældre: Stine Svendsen og Johnny Damsig Pedersen

Døbt 7. august 2016 i Badskær Kirke: Silas Wøhlk Jæger 
Sørensen. Forældre: Helle og Michael Wøhlk Jæger Sørensen

Og Thor Wøhlk Jæger Gregersen. Forældre: Liv Kox Greger-
sen og Dan Wøhlk Jæger Jensen

Døbt 17. juli 2016 i Skæve Kirke: Alexan-
der Arenfeldt Pedersen. Forældre: Helena 
Arenfeldt Olesen og Kim Geerth Pedersen

Døbt 3. juli 2016 i Badskær Kirke: Astrid Sandager 
Kjeldgaard. Forældre: Mette Sandager Christensen og 
Lars Rønnow Kjeldgaard

Døbt 5. juni 2016 i Badskær Kirke: 
Ida Mary Vagner Smedegaard. 
Forældre: Heidi Vagner Svendsen og 
Morten Smedegaard Dinesen



Onsdag den. 14 september 2016 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlensclæger, Aalborg-
gaardvej 49, Østervrå
6. samling: De sidste tider (Thess. 5,1-11)
Samme aften valg af udvalgsmedlemmer

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19.30
Bibeltime hos Lilli og Åge Christensen, Gadensvej 1, 
Hørby
7. samling: Formaning og opmuntring (Thess. 5,12-28)

Onsdag den 9. november 2016 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hy-

Bibelkredsen
benvej 26, Hørby
Vi samler op og afslutter pjecen.

Fredag den 9. december 2016 kl.17.30
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen hos 
Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, Hørby

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

Kontakt evt.
Karin Vingborg tlf. 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95
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Viet 16. juli 2016 i Skæve Kirke: 
Marie Kjestine og Mads Møller 
Lund

Velsignet 24. juli 2016 i Badskær Kirke: 
Liselotte Vinde Nelson og
Paul Franklin Nelson

Konfirmeret 24. juli 2016 i Badskær 
Kirke: Andreas Vinde Nelson

Viet 30. juli 2016 i Hørby Kirke: Mathilde og 
Jonas Rosenfeldt Aarup

Viet 13. august 2016 i Badskær Kirke: 
Heidi Viola og Claus Callesen Vingborg
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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: 
Bo Møller
Brorholtvej 11, 9430 Vadum
Tlf. 9827 2144
bm@bmmusic.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

www.skaeve-hoerbysogn.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 6. september i Badskær Kirke
Tirsdag den 8. november i Skæve Kirke

Kirkens fortælletime - for børn i alle aldre

Kom og syng med i Gospel for børn

Hvis du elsker at synge, danse og lege - går i 0.-3. 
klasse - så er Gospel for børn lige noget for dig!

Vi øver hver torsdag kl. 14.10-15.20 i Sognehuset i 
Hørby. Jeg henter jer på skolen og følger jer 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 sker på maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller ring på 2097 4763 - Gospel for børn er gratis. 
Glæder mig til at synge med jer!

Kirke- og kulturmedarbejder; 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 13. september, tirsdag den 11. oktober og tirsdag den 8. 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 4/9 Skæve 10.30 MV 15. søndag efter Trinitatis
 6/9 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 11/9 Skæve 10.30 MV 16. søndag efter Trinitatis
 11/9 Hørby 19.00  MV 16. søndag efter Trinitatis.
     Konfirmandvelkomst
 18/9 Badskær 9.00 HMP 17. søndag efter Trinitatis 
 25/9 Skæve 10.30 MV 18. søndag efter Trinitatis, Høst
Oktober 2/10 Badskær 10.30 MV 19. s. e. Trinitatis, Høst 
 9/10 Skæve 10.30 MV 20. s. e. Trinitatis
 16/10 Hørby 10.30 MV 21. s. e. Trinitatis
 23/10 Skæve 9.00 JSM 22. s. e. Trinitatis
 30/10 Hørby 10.30 MV 23. s. e. Trinitatis, BUSK
November 6/11 Skæve  10.30 MV Alle helgen
 6/11 Badskær 19.00 MV Alle helgen
 8/11 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 13/11 Hørby 9.00 HMP 25. s. e. Trinitatis
 20/11 Badskær 10.30 MV Sidste søndag i Kirkeåret
 27/11 Skæve 10.30 MV 1.s.i Advent, Familiegudstjeneste
December 4/12 Badskær 16.00 MV 2.s.i Advent, Juleoptakt 
 11/12 Hørby 10.30 MV 3.s.i Advent
 18/12 Skæve 9.00 JSM 4.s.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 Hørby 10.30 MV Juledag 
 26/12 Volstrup 10.30 KH 2. juledag
 31/12 Skæve 14.00 MV Nytårsaften

MV: Mette Volsgaard, HMP: Helge Morre Pedersen, JSM: Johnny Søndberg-Madsen, KH: Kate Hyldgaard



Babysalmesang
Vi mødes hver onsdag formiddag og synger, laver fagter til salmer, nusser, tænder lys, blæser sæbebobler 
og bevæger os i ca. 40 minutter i kirken. Bagefter er der kaffe/te og lidt lækkert til de voksnes maver 
i graverboligen lige ved siden af.

Sangen og musikken i kirken er helt på de smås præmisser, og det kræver ikke nogen stor sangstemme at være 
med. Babyerne er nemlig ligeglade – for dem er roen, nærværet og mors eller fars stemme det vigtigste!

Husk at melde dig og din baby til hos kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
på maria@skaeve-hoernysogn.dk eller 20 97 47 63. 

Forløbet varer fra august til december og man kan komme og være med som man har lyst - det er for alle! 

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

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!
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Kirkemarch til Hørby Kirke
Søndag den 28. august er der kirkemarch. Afgang fra Hørby sognehus kl. 9.00. Vandrertur til 
Hørby Kirke, hvor der serveres kaffe og rundstykker inden gudstjenesten i Hørby Kirke kl. 
10.30.

Konfirmandvelkomst i Hørby Kirke
Søndag den 11. september kl. 19.00. Gudstjenesten er specielt rettet mod konfirmanderne og 
deres forældre – men alle er velkomne.

Visions- og opstillingsmøde til Menighedsrådet
Tirsdag den 13. september kl. 17.30 i Sognehuset Hørby. Mødet indledes med spisning. Se side 19.

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 25. september kl. 10.30. Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle op-
fordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive bortauktione-
ret. Pengene går til sognenes skoleprojekt i Indien.

Høstgudstjeneste i Badskær Kirke
Søndag den 2. oktober kl. 10.30.

Støttekoncert for Indiensprojektet i Skæve Kirke
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00. Forrygende koncert hvor alle sognenes dygtige musikalske 
kræfter spiller med. 

Koncert i Skæve Kirke med ”Svend Asmussen Tribute
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30” se side 3.

BUSK i Hørby Kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.30. BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet ind-
ført af de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kir-
ken. Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.

Alle helgen
Søndag den 6. november: Skæve Kirke kl. 10.30 og Badskær Kirke 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 taknemmelighed. 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.

”Højskolesangbogen og Håndmadder”
Onsdag den 16. november kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby.

1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 30. november kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Skæve Kirke. Spejderne medvirker og 
vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag dag den 15. december kl. 19.00 Julekoncert Skæve Kirke med kirkekor, solist og orga-
nist Bo Møller.


