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Konfirmander på pilgrimsvandring

Sognebladet
for Skæve og Hørby



Af sognepræst
Mette Volsgaard

Hvad er et ”ikon”?

Umiddelbart vil mange nok pege på de små billeder 
på computeren eller smartfonen, som man skal klikke 
på for at åbne et program. Men oprindelig er et ”ikon” 
et religiøst billede, der især optræder i Den Ortodokse 
Kirke, der særligt er udbredt i Grækenland og Rus-
land.

Ligesom ikonet på computerskærmen åbner ind til 
noget større, sådan gør et ikon i kirkelig forstand det 
også. I Den Ortodokse Kirke er ikonet et vindue ind til 
den åndelige verden, gennem hvilket den troende kan 
møde Gud.

Ordet “ikon” er det græske ord for “billede”. Og de 
ortodokse ikoner afbilleder enten et ansigt, en person 

eller en scene, og det er oftest Kristus, jomfru Maria el-
ler kirkens helgener. Ikonet inviterer den der betragter 
det til tilbedelse og til et møde med en virkelig person 
- ikke blot et billede. 

Umiddelbart før konfirmationen lavede konfirman-
derne ikoner over deres konfirmationsord (sætninger 
fra bibelen eller salmebogen). Et billede der gennem 
symboler, farver og motiver åbner ind til den virkelig-
hed, der ligger bag ordene.

Ordene, som konfirmanderne har valgt, siger noget 
om hvordan Gud er, hvordan det er i Guds verden, 
hvordan vores forhold er til ham, og hvad det betyder 
for vores liv.



Om menneskers forhold til Gud er der valgt følgende 
ord:

• Herren din Gud går selv med dig, han lader dig 
ikke i stikken og svigter dig ikke. 5.Mos. 31,6. 

• Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke 
forfærdet, for Herren, din Gud er med dig. Josva 1,9 

• Herre, du er mit skjold, min ære, den der løfter mit 
hoved. Sl.3,4 

• Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som 
har været til fra evighed. Sl. 25,6 

• Hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Sl.36,10 

• Jesus siger: “Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, 
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” 
Joh.8,12. 

• Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske 
livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine 
tanker, er den dybe sammenhæng. DDS 192,7

Og om hvad det betyder for vore liv, er der valgt 
følgende konfirmationsord:

• Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Matt. 
6,21 

• Alt er muligt for den, der tror. Mark. 9,23 

• Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Luk. 6,37 

• Jesus siger: Som jeg har elsket jer, skal også I elske 
hinanden. Joh. 13,34 

• Ingen skal tage jeres glæde fra jer. Joh. 16,22 

• Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind 
det onde med det gode. Rom.12,21 

• Af mørke skal lys skinne frem. 2.Kor. 4,6 

• Du skal elske din næste, som dig selv. Gal. 5,14 

• Vi elsker, fordi han elskede os først. 1.Joh. 5,19 

• Frygt ikke for, hvad du skal lide. Vær tro til døden, 
og jeg vil give dig livets sejrskrans. Åb.2,10.
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Så er foråret kommet med det bedste vejr til at lave 
spejdersjov i naturen, som jo bare er det bedste: 
Bæverspejderne har været på vandretur, hvor vi både 
fandt en masse forskellige planter, som vi øvede os 
i at huske navnene på, og nogle planter kan man jo 
også spise. Vi har også snakket om forurening og lavet 
sjov med både gips, trylledej og magisk trylledej. Der 
er bare gang i den når bæverne mødes, for vi skal 
både lære noget og have det sjovt og selvfølgelig lege 
og bruge noget energi, vi er også i gang med at tage 
forskellige mærker, hvor vi lærer noget om samarbejde 
og hjælpsomhed. 

De store spejdere har også startet på flere forskellige 
mærker med ideudvikling, ”jeg kan” der udfordrer 
alle, både til spejder og i hverdagen, teambuilding 
samt et miljømærke, hvor vi skal finde på nye ideer at 
gøre noget for miljøet. 

Det tema skal vi jo også arbejde med på Spejdernes 
Lejr, som jo nærmer sig. Der satser vi på at lejren for 
alle spejdere kan være CO2 neutral, så vi skal her 
i foråret tælle sammen og prøve at spare en masse 
energi, ved blandt andet cykle i stedet for at blive 
kørt i bil, og generelt være opmærksom på at spare 
på energien. Så kan vi nemlig også leve op til Baden 
Powels mål for spejdere i hele verden; At efterlade 
verden lidt bedre end du modtog den. Vi har tilmeldt 
13 spejdere til Spejdernes Lejr, vi skal bo sammen med 
Dybvad, Østervrå og Ravnshøj-Skærum gruppe, og så 
får vi en super-patrulje bestående en af flok rovere, der 
er endda også et par stykker af dem der skal være med 
på pionerlejr, som er dem der er med til at bygge lejren 
op.

Til Hørby Messe lavede vi wokmad over bål, som vi 
hurtigt fik udsolgt af, og fik sikret at alle besøgende 
kunne lugte bål udenfor, indenfor havde vi masser 
af inspirerende bøger med og billeder fra en masse 
spejderaftner og lejre.

Vi har desuden afholdt familieaften, årets 
generalforsamling, hvor et par nye blev valgt ind i 
Grupperåd og Spejdervenner. Så har vi fået hjælp til at 
få lavet nyt lækkert depot til vores telte og større grej 
og flere projekter og renovering af spejderhuset venter.

Så har vi også været på kanotur sammen med nogle 
spejdere fra Dybvad, hvor vi sov i shelter, da vi er i 
gang med at tage det mærke, hvor man skal sove i 

shelter en gang om måneden i et helt år. Vi har taget 
nogle af de kolde måneder, så nu bliver det rigtig fedt 
her i sommer, og vi har planlagt de steder vi skal hen.

Vi har netop holdt fællesmøde med spejderne fra 
Dybvad, så vi var en stor flok, der legede smuglerleg 
og andre lege, der gav anledning til masser af grin og 
hygge.

Sommeren byder også på en pilgrimsfærd til pinse, 
hvor vi tager et specielt vandreskjold i forbindelse 
med miljømærket, andre fællesarrangementer, gode 
spejderaftner, og oplevelser, jo der er meget vi skal nå 
inden sommeren og SL2017.

Vores mødested er Spejderhuset på Brombærvej 7 i 
Hørby.

Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
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Bæverne 0. – 1. kl. i Hørby Spejderhus mandage kl. 17-18.15 

Ulve 2.- 3. kl. i Dybvad Spejderhus tirsdage kl. 18-19.30

Juniore 4.- 5. kl. i Dybvad Spejderhus tirsdage kl. 18-19.30

Spejdere fra 6. kl. og opefter i Hørby Spejderhus onsdage kl. 18.30-20.15
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Elever fra Hørby Efterskole gennemgår 1-2-TRÆNER 
uddannelse i floorball

Den 15. maj skal der overrækkes diplomer til eleverne 
på Hørby Efterskole. Overrækkelsen er et symbol 
på at efterskoleeleverne, som de første i verden, har 
gennemgået træner- og lederuddannelse i floorball; 
’1-2-TRÆNER’.
Hørby Efterskole i gennem forløbet haft et samarbejde 
med Michael Milo Jørgensen, der er udviklingskonsu-
lent i Floorball Danmark, og det er ham, som vil over-
række diplomer til eleverne på dagen.
 
- I Floorball Danmark er vi utroligt stolte over sam-
arbejdet med Hørby Efterskole. Hørby Efterskole har 
stærke værdier og metoder – og skolen har kapacitet til 
at være ledestjerne for unge mennesker i hele Dan-
mark. Der er stærke traditioner for foreningsfloorball i 
Nordjylland. Og med Hørby Efterskole som lokomotiv 
for ’NM for Efterskoler i Floorball’ – og som dannelses-
center inden for floorball - så fremstår Nordjylland som 
en af de fineste regioner inden for floorball i Danmark, 
siger Michael Milo Jørgensen.

Man kan ikke købe retfærdighed for penge

Det blev konklusionen i Hørby Efterskoles musical 
’Luthers alene’, som handlede om den unge kvinde 
Augusta, der kom til byen Patriam og her mødte borg-
mester Tempo, der havde iværksat en moderne form 
for ’afladshandel’ for at skaffe penge til sit nye rådhus.

Det lykkedes Augusta at få byens borgere til at åbne 
øjnene for, at man jo ikke får et lykkeligere og mere 
rigtigt liv ved at betale sig fra et problem, man måske 
har skabt for sig selv. Det hjælper jo ingenting – skal 
der virkelig gøres noget, må man gøre det selv gennem 
de værdier, man skaber for sit liv og de handlinger, 
man foretager sig.

Musicalen spillede seks gange på Hørby Efterskole og 
en enkelt gang på det nye Vendsyssel Teater i Hjørring, 
inden elever og lærere kunne pakke grejet væk og sige 
tak til hinanden for arbejdet med årets Hørby musical.

Træneruddannelse og musical på HE



Signe Brunø, Alexander Zacho Bruun, Agnes Biltoft Frederiksen, Oskar Biltoft Frederiksen, William Biltoft Frede-
riksen, Christian Høngaard, Julie Hybholt Dybro Jacobsen, Mikkel Jakobsen, Kristoffer Nedergaard Jensen, Daniel 
Edmund Jørgensen, Jeppe Langeland, Nikolai Bouet Mark Nielsen, Emily Lovén Rytter, Nikki Sørensen, Sofie 
Graugaard Sørensen, Astrid Nørlund Mellemkjær

Sille Østergaard Lauritzen, Wickie Kalmar Jensen, Rasmus Frahm Nedergaard, Jonas Ingemann Nielsen, Caroline 
Sofia Vestergaard, Mads Peter Bilde Jacobsen
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Har I lyst til at synge, danse, sanse og hygge i 
kirken, sammen med andre babyer og mødre? 
Så er babysalmesang lige noget for jer. 
Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 i Badskær Kirke 
og slutter af i graverboligen med kaffe.

Vi starter op onsdag d. 16. august kl. 10.00

Tilmeld jer eller få mere info ved 
kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
på tlf.: 20974763 
eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk. 

Babysalmesang
NYT Hold 
til august



Hen over hele vinteren har vi mødtes til samlesang 
med sognemedhjælper Maria i klubhuset hver anden 
tirsdag. Der er blevet trommet, leget og sunget masser 
af sange. Derefter var der hygge ved bordet med frugt 
og vand. Det så børnene frem til. 

I den anden uge om torsdag har vi mødtes til leg og 
gymnastik i Dybvad Hallen, hvor boldene og den lille 
hoppepude er fundet frem. Børnene løber og leger 
sammen på kryds og tværs af de forskellige private 
dagplejer. Så de lærer hinanden at kende. 

Sommeren over vil vi mødes i haverne ved hinanden 
så børnene stadig kan skabe relationer til andre børn 
end lige dem de går i dagpleje med.

Den private dagpleje i Dybvad og omegn

5. september 
kl. 14.00: 
Film ”Himlen 
findes virkelig”

19. september 
kl. 19.00: 
Ole Dybro fortæller 
om Luther

Skæve-Hørby 
menighedsråd
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Sogneeftermiddage

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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 BALLON-DART få 3 forsøg for 10 kr. 

 SPISNING i teltet V/DYBVAD KRO 

         

 Dybvad Boldklub’s Pølsebod 

Fredag d. 9. juni kl. 18-22 DYBVAD 

 

 DIAMANTJAGTEN grav efter diamanter for         

ARRANGØR: Dybvad Handelsstandsforening 

KL. 18.00-21.00: 1000 kr.  

 DYBVAD VETERANTRÆF  

 Vind masser af gavebeviser på op til 100 kr. 

KL. 18.00-21.00: 

 AKTIVITETER   for alle børn    

MASSER AF 
GODE TILBUD I 
BUTIKKERNE! 

 Alle veteran-biler, -traktorer og -motorcykler                                                                               
er meget velkommen - mødested: Dybvad Kro                                    

Fransk hotdog  

20,- 

The Irish Waterfalls 

 LIVEMUSIK 



Sidste weekend i april drog sognets kirkekor på årets 
korlejr, som denne gang skulle holdes på Dronning-
lund Efterskole. Weekenden skulle bruges på at øve 
sange til Hørby Børnemusikfestival, hvor kirkekoret 
skal varme op for Wafande. Der var dog også tid til 
afslapning, hygge, film, masser af leg i hallen og ikke 
mindst gåtur på eventyrstien i skoven.  

Søndag kom forældrene til en lille forsmag på koncer-
ten og her kunne kirkekoret nydes i selskab med Jesper 
Kalmer med band. 

Glimt fra årets korlejr 
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Indre Mission - Dybvad
Program sommer 2017

Søndag d. 11. juni: Udflugt – Program følger.

Tirsdag d. 20. juni: Poul Nielsen, Orlogshjemmet i Frederikshavn.

Lørdag d. 22. juli til   Hjallerup Bibelcamping.
Lørdag d. 29. juli:   Emne: ”I er jordens salt.” Se særskilt program. 

Mandag d. 7. aug.:  Lina Sandell v. Lisbeth Adolfsen, Ålborg. 

Søndag d. 20. aug.:  Udflugt – program følger. 

Tirsdag d. 29. aug.:  Fælles bibelkreds. Tekst: Johannes´ andet og tredje brev. 

Tirsdag d. 12. sept.:  Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde. 

Tirsdag d. 26. sept.:  Bruce Steuer, Gærum.

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



Fastelavn i Skæve Kirke og spejderhus

Sogneaften i Hørby Sognehus med Søren Hoff Brøndum

Konfirmander sam-
ler ind til Folke-
kirkens Nødhjælp, 
maler ikoner og går 
pilgrimsvandring.
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Set og sket i sognene



Kirkebandet spiller til ungdomsgudstjeneste i Skæve Kirke

Minikonfirmanderne opfører påskespil

Kirkekor og Gospel for Børn synger til gudstjenester

Præsten vasker fødderne 
på minikonfirmand
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Foråret er forløbet godt med mange aktiviteter. Vi 
har afholdt Hyggequiz, det er dejligt at opleve, hvor 
mange sangtekster deltagerne kan gætte, og det er fint 
med lidt konkurrence.

Det var en stor succes med koncerten med Michael 
Winckler. Koncerten kunne afholdes takket være penge 
fra Hyggeholdets Venner og Albæk-Voer fonden. Der 
var fuldt hus.

Mandeturene er stadig populære, der har bl.a. været 
tur til Hellum over Tylstrup til Store Vildmose og 
Børglum kloster, der efter til Lønstrup og en tiltrængt 
kaffepause ved Solnedgangspladsen. En anden har ført 
over Ulsted, Mølholt, Dronninglund og tilbage mod 
Dybvad.

Vi har haft en eftermiddag med vaffelbagning og hyg-
geligt samvær. Der bliver spist godt med vafler
Ud over de vanlige aktiviteter er der opstart på dans 
tirsdage kl. 14-15. Det er en ny måde at få bevægelse og 
samvær på. Alle der har lyst er velkomne til at deltage.

Den store sommerudflugt er planlagt til d.14-6 kl. 13. 
Turen går mod Fosdalen og Slettestrand. Vi får kaffe 
på turen og hjemkomst er planlagt til kl.17.30, hvor der 
er fællesspisning på Ældrecentret. Så kan de beboere, 
der ikke kan deltage i turen også få selskab. 

 D. 1. juni har Hyggeholdet 10 års jubilæum. Vi synes 
der er sket så meget på de 10 år og vil gerne invitere 
alle der har lyst, til at komme og fejre det med os. Det 
fejres med musik og stort kagebord. Det skal nok blive 
hyggeligt.
 

Personalet på Aktivitetscentret og Hyggeholdet
ønsker god sommer
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Nyt fra Dybvad Ældrecenter



Hørby Pensionistforening har haft generalforsamling. 
Kl. 12 spiste vi gule ærter m. tilbehør. Der var 39 
tilmeldt, og kl. 13.30 gik generalforsamling i gang. 
Søren Hågensen trak sig efter mange år i bestyrelsen. 

Ny bestyrelse: 
Formand: Ejnar Kristensen 
Næstformand: Sonja Hansen
Kasserer: Lykke Sørensen
Sekretær: Gurli Christensen
Menigt medlem: Johanne Nielsen.

Den 25 januar var der foredrag med Louis Rovs 
Hansen som fortalte om sin tid med flyvning over 
Hørby og omegn. Interessant eftermiddag

Den 8. marts kom syngepigerne Vollerup Girls.
Det var en rigtig god dag med rigtig gode sange.

Den 5. april kom Ruth Christensen, Skæve, og fortalte 
hvordan vi tager imod flygtninge. En interessant 
eftermiddag

Den 19. april havde vi afslutning.

Vi siger tak for den opbakning, I har vist os.
Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer.
Vi ses til Udflugten.

Hilsen 
Bestyrelsen 

Hørby Pensionist-Petanque klub 
 Ny sæson er startet for Petanque klubben 
der er plads til flere
Mød op tirsdag torsdag kl. 14
Der drikkes kaffe kl. 15

Hilsen Bestyrelsen   

Hørby Pensionistforening

Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær generalforsamling torsdag 
den 15. juni 2017 kl. 19.00  i Mariehuset, Strandgade 13, 9300 Sæby med føl-
gende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om Kirkehøjskolens virksomhed i det 

forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage 

før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. På valg er – udpeget af menighedsrådene 

Birger Kousholt   ( Sæby menighedsråd) 
Kirsten Fuglsang  ( gl. Volstrup menighedsråd). 
På valg er endvidere 
Else Nejsum Thomsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Sæby, den 7. marts 2017
Bestyrelsen.

Nyt fra Kirkehøjskolen.

15 



16 

Ja, men mon ikke også det er på vej. Vinteren kan føles 
lang, men heldigvis er det jo op til os selv at få den til 
at synes knap så kedelig. Det gør vi i den kommunale 
dagpleje. Vi holder traditionerne i hævd, og det bliver 
der nogle rigtig dejlige dage ud af.

Onsdag den 1. marts holdt vi fastelavnsfest i legestuen. 
Vi hyggede os med lækre, hjemmelavede fastelavns-
boller og frugt, og klokken 9.30 var det tid at slå katten 
af tønden. Børnene var festligt udklædte og for de 
flestes vedkommende var det okay at skulle gi’ tønden 
et ordentligt hug med køllen. De mere forsigtige måtte 
lige ha’ lidt voksen motivation og en hånd til hjælp, 
og så gik det. De ivrige og slagkraftige gik til den, og 
så er det lige at sørge for, at der ikke står en lille purk i 
vejen. Det gik heldigvis fint J og ingen kom hjem med 
skrammer. Da tønden ENDELIG var slået ned, fossede 
det ud med gode sager, og så var alle klar. Vi hyggede 
på gulvet med rosiner, chokoladeknapper og klementi-
ner. Det var guf!!

Påsken er også en af de højtider, vi hygger os med, 
så onsdag den 5. april sku’ vi finde påskeharen. Efter 
formiddagsmaden kom alle i godt med tøj, og så gik vi 
ned i parken ved legestuen for at se, om haren skulle 
ha’ gemt sig et sted. Det tog laaaaang tid, og såvel børn 
som voksne ledte og ledte og ledte – vi var hele parken 
rundt, men pludselig fik vi øje på noget henne imel-
lem nogle træer. Der var den jo J jubii – og den havde 
godter med. Jubelen ville ingen ende ta’, og så skulle 
der smovses i chokoladeæg og –harer. Hvor var vi 
heldige!! Hjemme i legestuen blev der anrettet ta-selv-
bord, hvor æg var et gennemgående tema. Der blev 
spist godt – og så var det tid til middagsluren.

Onsdag den 10. maj handler det om Danmarks Kom-
munale Dagplejedag. Den fejrer vi i Dybvad. Vi møder 
ind i Klubhuset fra morgenstunden. Spiser en let 
morgen-/formiddagsmad og så går vi med pyntede 
barnevogne hen på Plejehjemmet, hvor vi skal synge 
og spise kagemand sammen med de gamle. Det er en 
super dejlig dag, og beboerne synes, det er skønt at 
få besøg af en ny og livlig generation. Når vi har sagt 
farvel til dem efter en god times tid, går vi tilbage til 
klubhuset, hvor vi spiser frokost og sover middags-
søvn. Fra 14.30 til 15.30 er der kaffe på kanden til mor 
og far, og så er der nogle trætte børn (og dagplejere), 
der gerne vil hjem.     

Med hilsen fra  
Pia, Annette, Lene, Inger og Joan 

Hørby/Dybvad kommunale dagpleje.

”Forår, forår, kom nu snart 
– vi har ventet længe……”

9
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Siden sidst:
D. 1. maj skal Jakob, Gustav og Anders begynde i sko-
le, vi ønsker dem alt det bedste fremover. Vi har budt 
Marie velkommen, og der er pt. 35 børn i børnehaven.

Aktiviteter:
Vi havde fastelavnsfest i februar, og alle børn var 
festlige udklædte, vi havde en rigtig god dag, og fandt 
både kattekonger og kattedronninger.

Krudtuglestuen og Vildbassestuen har arbejdet med 
læreplanstemaet sprog, og børnene har arbejdet med 
dette på forskellige udtryksmåder. De ældste har lavet 
plancher om dem selv og de yngste har lavet tegninger. 

Vi har også arbejdet med ord på forskellige måder, 
f.eks. dagens ord, overbegreber samt tegne og skrive. 

Troldestuen (de kommende skolebørn) har fokus på 
læreplanstemaerne personlig og social udvikling. De 
har bl.a. arbejdet med papmache, og har fremstillet 
flotte ting, som de udstillede. Læringsmålene omkring 
dette projekt var, at børnene skulle lære at koncentrere 
sig, bruge deres fantasi, udvikle deres taktile sanser 
samt være fælles om et projekt. Børnene syntes det var 
sjovt at lave papmache, og nu pryder de smukke ting 
stuerne derhjemme.

Troldestuen har også deltaget i Fodbold Cup i Sæby, 
hvor de spillede imod en masse andre børnehaver. Det 
var en masse trætte børn der kom glade tilbage i børne-
haven, de havde kæmpet sig i semifinalen, og havde 
vundet fair play pokalen. Den er børnene meget stolte 
af, og det er de voksne også.

Sidst i april havde vi bedsteforældredag, og havde 
en rigtig dejlig dag. Børn og bedsteforældre samlede 
sig, gik rundt i børnehavens rum og var en tur ude på 
legepladsen. Børnenes mapper(barnets spor) blev flit-
tigt kikket i, derefter var der kaffe, kage og saftevand 
til alle.

Vi glæder os til sommer og sol, så vi kan få smidt de 
varme jakker, som har taget imod den kolde blæst som 
har været en del af marts og april måned.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Nyt fra Dybvad børnehave



    

 

Velkommen til  
SANKT HANS FEST 
i Søparken, 
fredag den 23. juni 
 
 
 

Børneaktiviteter fra kl. 18 
 
Båltale  
v/borgmesterkandidat 
Jytte Høyrup (V) 
 
 
 
 
Der sælges øl/vand, vafler, pølser m.v. 
 
 
 

På godt gensyn – der er naturligvis gratis adgang! 

Dybvad Borgerforening 

Glimt fra ”Grøn Lørdag”

Lørdag den 22. april havde ca. 30 frivillige 
fundet vej til Søparken, hvor der dagen igennem 
blev arbejdet hårdt (og heldigvis også hyg-
get!) med bålplads, nye bænkesæt, oprydning, 
maling, affaldsindsamling – også i resten af byen 
– og meget mere… 

Vejret var perfekt, så alt i alt var det en fantastisk 
dag med landsbystemning og sammenhold.

HUSK onsdagsmotionen...

Alle er velkomne til ”Dybvad Motion” hver onsdag 
kl. 18.30 med start ved Søparkhuset. 

Der er både kort og lang rute til cykelryttere, samt 
løbe- og gårute. 

Vi slutter af med øl/vin/vand og en god snak i eller 
udenfor Søparkhuset ca. kl. 19.30... 

19 



20 

Generalforsamling i Skæve Borgerforening

17 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Mødet 
startede med fællesspisning, og derefter bød forman-
den velkommen og redegjorde for aktiviteterne i årets 
løb. Frivillig arbejdskraft gjorde det muligt at få nyt 
tag på Skæve Borgerhus. Formand Elly Nielsen rettede 
en stor tak til de frivillige for deres indsats, og takkede 
Jørgen Brun for det flotte materiale til samlemappen 
”En By I Naturen”.

Kasserer Flemming Nielsen oplæste regnskabet for 
perioden 2016.Trods store udgifter til tag m.m. er der 
stadigvæk et pænt beløb på bankkontoen. Regnskabet 
blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende ønskede ikke genvalg: Majken Jensen, Jens 
Larsen, Elly Nielsen, Henning Hede (er rejst til Grøn-
land). Ny bestyrelse: Kasserer Flemming Nielsen, ny-
valgt, formand Orla Hansen, Grethe Hostrup, Finn Jen-
sen, sekretær Niels Søgård. Valg af suppleanter: Jens 
Larsen og Hans Nielsen. Valg til revisorer: Henning 
Christensen, Peter Larsen. Suppleant: Lene Larsen.

Elly Nielsen takkede af som formand, og sagde at det 
havde været mange gode år i Skæve Borgerforening. 
Der var blomster til de afgående bestyrelsesmedlem-
mer og velfortjent bifald fra salen.

Og dansen den gik

Skæve Borgerforening arrangerede igen danseaften 
den 31. marts. Allerede kl. 18.00 mødte de første dan-
sere op for at få et bord. Der var 50 deltagere, alle glade 
og forventningsfulde, festklædte og i godt humør.
Det var virkelig et publikum, der ville danse. Det var 
egentligt bestemt at denne aften skulle være den sidste 
i dette forår. Men gæsterne tryglede om endnu en aften 
sidst i april. Det viste sig, at salen var lejet ud til anden 
side. Når vi når efteråret, er der igen mulighed for at 
røre danseskoene. Annonce i Østvendsyssel Folkeblad 
og  Skæve Borgerforenings hjemmeside vil oplyse om 
den nye sæsons start.

Den Transsibiriske Jernbane Moskva - Vladivostok
Foredrag af P. Korshøj, rejseleder

Korshøj fortalte, at turen tog 16 dage, med 3 stop un-
dervejs. Rusland er 396 gange så stort som Danmark, 
det er rigtig stort. Sproget er forskelligt undervejs, og 
der er også forskellige religioner. Oplevelserne var 
fantastiske. Besøg på Den Røde Plads, Kreml, sejltur 
på en kæmpe sø. Buddhistiske templer, mindesmærker 
og et utal af forskellige kirker. Religionerne trives side 
om side, for Putin er opmærksom på, at hvis han skal 
have befolkningens opbakning, er det af allerstørste 

vigtighed, at der er religionsfrihed. De forskellige tros-
retninger og folkeslag lever uden problemer fint med 
hinanden.

P. Korshøj fortalte om jernbanens historie. I 1837 blev 
1. del færdig - 25 km. Primitive redskaber, skovl, trille-
bør og lignende, var hvad der var til rådighed. 100.000 
personer arbejdede på  projektet. Permafrost vanske-
liggjorde arbejdet. Mange problemer opstod, dårligt 
udført arbejde, afsporing, og reparationer forsinkede 
arbejdet. Toghastighed i starten 10 km. På den store sø 
Baikal blev der lagt spor over isen. Temperatur mi-
nus 35 grader. Lenin sagde, at jernbanen var pulsåren 
tværs over Rusland. De store russiske floder kan kun 
bruges til transport nord syd.  82 vogne læsset med 
kul. Et enormt tog; 80 procent af al gods blev transpor-
teret med jernbanen. Nu har fly overtaget en stor del af 
transporten. 

Udsigten fra toget er afvekslende og spændende. Og 
når der er ophold på rejsen, bor og spiser man på 
moderne hoteller med god mad. Sådan er forholdene i 
dag. 9288 km er afstanden på denne tur. En tur af stor 
skønhed både sommer og vinter. Den Transsibiriske 
Jernbane blev færdig 1891. 

Skæve Borgerforenings hjemmeside vil løbende orien-
tere om kommende arrangementer. 

Med venlig hilsen 
Eva Huss

Skæve Borgerforening



Glimt fra konstruktionen af fire nye klasselokaler i 
Sandapettai, som er 2. fase af Skæve-Hørby Sogns 
Indien-projekt. Projektet støttes både af sognet og af 
Rotary Sæby.

Nyt fra “Indiens Venner”
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Dear Friends
I am happy to inform you that the construction 

works of four class rooms are going on perfectly.  

The four rooms consist of one lab and three class-

rooms. As of now, almost half of the work was 

completed and the remaining is in progress. The 

ceiling work will be finished at the end of May. 
 
Thanking you and Best Regards,Deivaneethi JosephExecutive Director, ALC Schools Project

Tirukoilur, India
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Døbte og viede i sognene

Døbt 19. februar 2017 i Hørby 
Kirke: Valdemar Christensen. 
Forældre: Ulla og Dennis 
Christensen

Døbt 12. marts 2017 i Skæve Kirke: 
Malthe Alexander Korup Andersen. 
Forældre: Jeanette Sabrine Thomsen 
og Rune Korup Andersen

Døbt 26. marts 2017 i Skæve Kirke: 
Phillip Svendsen. 
Forældre: Louise Stønbach og Bo 
Leth Svendsen

Døbt 15. april 2017 
i Skæve Kirke: 
Valdemar Bang Jensen.
Forældre: Kirstine 
og Daniel Bang Jensen

Døbt 16. april 2017 i Skæve Kirke: 
Mikkel Jakobsen. 
Forældre: Jeanette Christensen 
og Klaus Roman Jakobsen

Døbt 23. april 2017 i Hørby Kirke: 
Anna Thybo Hansen. 
Forældre: Sabrina Thybo Møller 
og Mathias Møller Hansen

Døbt 30. april 2017 i Skæve Kirke: 
Isabella Offenberg Sørensen. 
Forældre: Marina Rie Offenberg 
og Kim Elmelund Holst Sørensen
<

Døbt 30. april 2017 i Skæve Kirke: 
Isabella Viola Nielsen. 
Forældre: Louise Viola Karlsen 
og Esben Nielsen                           >



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 12. september i Badskær Kirke
Tirsdag den 21. november i Skæve Kirke

Kirkens Fortælletime - for børn i alle aldre
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Viet 15. april 2017 i Skæve Kirke: Kirstine og 
Daniel Bang Jensen 

Viet 22. april 2017 i Skæve Kirke: Mette og 
René Grøndallund Svendsen 
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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

Kirke-kulturmedarbejder, Skæve-Hørby
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 2097 4763
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Medlemmer af menighedsrådet:

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

Hans Abildgaard, næstformand
Svangenvej 10, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6501/ 2343 1953
hansabild1@gmail.com

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

Annie Holdorf, kirkeværge - Skæve
Knudsejevej 15, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4560
aftenbakken15@gmail.com

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

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

Tove Hosbond, kasserer
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
tovehosbond@gmail.com

Joanna Johansen
Bogfinkevej 38, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4467
joanna.johansen@mail.dk

www.skaeve-hoerbysogn.dk

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk



Fredag den 16. juni 2017 kl. 18.00
Grillaften for bibelkredsen ved Karin og Ernst 
Oehlensclæger´s sommerhus ved Ålbæk.
Kassen betaler alle udgifter. 
Måske går vi en tur i området. Karin og Ernst er vært 
for en kop kaffe. Tilmelding senest den 10. juni, til 
Karin og Ernst tlf. 20456108. 
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 tlf. 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95

Bibelkredsen
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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. 

Vi holder sommerferieafslutning d. 15. juni 
og starter op igen d. 17. august.

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 del-
tager i forskellige korarrangementer med andre kor.

Vi holder sommerferieafslutning d. 15. juni 
og starter op igen d. 17. august.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Kirkens kor



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. juni, tirsdag den 8. august, tirsdag den 12. september

Ældre fra området er meget velkomne til at være med.

Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste 
med altergang.

Juni 4/6 Badskær 10.30 MV Pinsedag
 5/6  10.30  Fælles friluftsgudstjenste i Understed
 11/6 Skæve 10.30 MV Trinitatis
 18/6 Hørby 10.30 MV 1. s.e. Trinitatis.Pilgrimsvandring
 25/6 Badskær 9.00 JSM 2. s.e. Trinitatis
Juli 2/7 Skæve 10.30 MV 3.s.e Trinitatis
 9/7 Hørby 9.00 HMP 4.s.e Trinitatis
 16/7 Skæve 9.00 HMP 5.s.e Trinitatis
 23/7 Badskær 9.00 HMP 6. s.e. Trinitatis
 30/7 Skæve 10.30 MV 7. s.e. Trinitatis
August 6/8 Hørby 10.30 MB 8. s.e. Trinitatis 
 13/8 Skæve 10.30 MB 9. s.e. Trinitatis
 20/8 Badskær 10.30 MB 10. s.e. Trinitatis
 27/8 Hørby 10.30 MB 11. s.e. Trinitatis
 27/8  19.00 MB Vandregudstjeneste i Søparken i Dybvad 
September 3/9 Skæve 10.30 MB 12. s.e. Trinitatis
 10/9 Badskær 9.00 JSM 13. s.e. Trinitatis
 12/9 Badskær 17.30 MB Kirkens Fortælletime
 17/9 Skæve 10.30 MB 14. s.e. Trinitatis. Høstgudstjeneste 
 24/9 Badskær 10.30 MB 15. s.e. Trinitatis
Oktober 1/10 Hørby 10.30 MB 16. s.e. Trinitatis. Høstgudstjeneste
 8/10 Skæve 10.30  MB 17. s.e. Trinitatis
 15/10 Badskær 10.30 MB 18. s.e. Trinitatis
 22/10 Hørby 9.00 JSM 19. s.e. Trinitatis
 29/10 Skæve 10.30 MB 20. s.e. Trinitatis. BUSK

MV: Mette Volsgaard

MB: Marianne Bach

HMP: Helge Morre Pedersen

JSM: Johnny Søndberg-Madsen



Deadline for næste sogneblad: 1. august 2017
Næste blad udkommer ultimo august

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!

FØLG OS 
både på facebooksiden 

“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Kære menighed i Skæve og Hørby sogne 
Jeg glæder mig til at indtræde i vikariatet til august, hvor jeg vil fungere som jeres sognepræst frem til november og glæder mig til at lære jer at kende i forbindelse med arbejdet og livet i kirkerne. Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle involverede – og til at fungere i så historiske og smukke rammer, som kirkerne er.

Jeg stammer fra Silkebog, men blev som ung præst ansat ved Islev kirke i Rød-ovre. Det var jeg meget glad for og blev optaget af samtale og sjælesorg. Jeg tog derfor videreuddannelse indenfor dette område, hvilket betød to spændende år som sygehuspræst i San Francisco.

Det førte til, at jeg blev ansat ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (tidligere Præstehøjskolen) i Løgumkloster og arbejdede med kursusvirksomhed for præster med tanke på samtale og sjælesorg. Det blev til 12 givende og privili-gerede arbejdsår der. 
Siden har jeg fungeret som sognepræst ved Høj-devang, Sundby, Vor Frelser og Store Magleby kirker på Amager, hvor jeg også bor.  Jeg har været glad for igen at fungere som sognepræst – nu som den modne præst med erfaring i rygsækken. Nu glæder jeg mig til at prøve at være præst i to landsogne. Jeg glæder mig også til at opleve den smukke landsdel hos jer.I min fritid holder jeg af at være aktiv i naturen og med kulturelle tilbud, og jeg er heldig at have et fri-sted i form af et lille sommerhus.  

På gensyn! Gode hilsner, Marianne Bach

Orlov 
og vikar
I august, september og 
oktober har sognepræst 
Mette Volsgaard fået 
beviliget studieorlov, 
imens passes embedet 
af Marianne Bach.
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Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

Ønskekoncert
Tirsdag den 30. maj kl. 19.00 er der sangaften i Hørby Sognehus. De fremmødte vælger, hvad 
der skal synges, og Bo Møller sidder klar til at spille.

Friluftsgudstjeneste ved Understed Kirke
2. pinsedag, 5. juni, er der fælles friluftsgudstjeneste kl. 10.30.
 
Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 9. juni kl. 18.00. Medbring kød til grillen, så sørger Menighedsrådene for resten. 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 7. juni.

Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 18. juni indbydes til en mini-pilgrimsvandring. Vandringen begynder og ender ved 
Hørby Kirke. Vi mødes kl. 8.00, og undervejs er der indlagt små pauser med tid til oplæsning 
og stilhed. Inden gudstjenesten i Hørby Kirke kl. 10.30 serveres der rundstykker og kaffe. Det 
planlægges, at holde tilsvarende vandringer forud for gudstjenester i Badskær og Skæve Kir-
ker.

Vandregudstjeneste i Søparken, Dybvad
Søndag den 27. august kl. 19.00, holdes en stemningsfuld gudstjeneste i Søparken.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. september kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset i Hørby. Vi ser film (se side 9).

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 12 september kl. 17.30 i Badskær Kirke (se side 23).

Sogneaften ”Luther”
Tirsdag den 19. september kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby. Ole Dybro fortæller om ”Luther” (se 
side 9).

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 17. september kl. 10.30. Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle 
opfordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive bortauk-
tioneret. Pengene går til sognenes skoleprojekt i Indien. Kirkekoret medvirker.

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter følgende hverdage: 
Tirsdag den 13. juni. Tirsdag den 8. august. Tirsdag den 12. september. 
Ældre fra området er meget velkomne til at være med disse eftermiddage. Vi begynder med 
kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

Kalenderen


