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Jeg vil gerne fortælle om sjælesorg, som er en vigtig 
del af præstens arbejde. Sjælesorg betyder omsorg 
for sjælen eller mennesket og er den samtale, som 
præsten tilbyder dem, som gerne vil bruge præsten 
som samtalepartner om noget, de oplever som svært. 
Sjælesorgssamtalen er noget, jeg har interesseret mig 
for, siden jeg kom ud som ung præst og oplevede en 
stor åbenhed fra andre menneskers side over for præ-
sten. Jeg ønskede derfor at tage noget uddannelse på 
det område – det var i USA - og bagefter kom jeg til at 
arbejde med kurser for præster i sjælesorg og samtale. 

Det er ikke helt let at vide, i hvor høj grad mennesker 
benytter sig af en samtale med deres præst, og mange 
henvender sig sikkert til psykologen i en presset 
situation, men jeg vil gerne, at mennesker er bekendt 
med den mulighed. Hvad kan en sjælesorgssamtale 
så handle om? Ofte handler den om sorg og de tab, vi 
oplever. Men samtalen kan bredt handle om det, som 
et menneske er tynget af eller i vildrede med. Den 
omfatter ofte relationer til andre eller svære valg. 

Den kan også handle om tristhed, bekymring, om 
skyld eller skam eller mangel på mening. Den kan 
handle om ændret livssituation som ved sygdom, og 
om, hvad en situation gør ved et menneskes forstå-
else af livet og af sig selv. Der kommer ofte livssyn og 
værdier i spil, som kan føre videre til tro og måske en 
spørgen efter, hvor Gud er henne i det, der sker. Det 
er særligt her, præsten er den oplagte samtalepartner, 
men som sagt kan samtalen handle om det, som et 
menneske er optaget af og berørt af. 

Præstens felt er det almindelige menneskeliv, som jo 
ofte er meget sammensat. Præsten er en god sam-
talepartner på det område, hvor det handler om at 
komme til rette med nogle omstændigheder eller 
vilkår som menneske – dér, hvor man kan opleve sig 
magtesløs, fordi der ikke er tale om et problem, som 
man kan handle sig ud af. Dér kan det lette og hjælpe 
at tale med en anden(præsten), som lytter opmærk-
somt til det, som er svært og spørger ind til det, så der 
bliver løsnet op for det. Det kan være afklarende og 
være med til at give større ro og mod.

Den samtale, som præsten kan tilbyde, sigter ikke så 
meget på at løse problemer, komme med forklaringer 
eller komme med gode råd. Hvis samtalen sigter på 
noget, så er det at hjælpe til at bevare livsmodet. Hos 
præsten er rummet altid større end de to, der taler 
sammen, fordi Gud tænkes med som nærværende. Og 
præsten har den særlige mulighed, at vi kan sætte ord 
på det over for Gud og både klage vores nød og bede 
om styrke og om, at Gud går med os gennem alle ting.  

Vil vi gerne være gode samtalepartnere og støtter for 
andre, så handler det meget om at lytte og vente med 
at tale og tolke på det, der bliver sagt. Først og frem-
mest skal et menneske opleve sig set og hørt og taget 
imod, sådan som det er. Det handler mere om ”at 
være” end om ”at gøre”. At gå med et lille stykke ad 
vejen og dermed afhjælpe den ensomhed, mennesker 
kan opleve, ikke mindst, når livet er svært.  Vi behø-
ver ikke være så fokuseret på, om vi nu formår at sige 
”det rigtige”, for det der hjælper, mest, er nærvær og 
kontakten mellem mennesker. 

Sådan kan samtale være med til at bekræfte et menne-
ske og hans eller hendes oplevelse, værd, selvforstå-
else og mod. Og når man i samtalen har talt om det, 
som opleves svært og som tynger, så kan det være, 
at tidspunktet er kommet til at løfte blikket og også 
spørge ind til, hvad mere der ligger i et menneskes 
historie af relationer og interesseom-råder, som er 
med til at give et menneske glæde. Vi kan bare ikke 
”springe i mål”; det er som det er, indtil det måske 
begynder at forandre sig, som det kan ske gennem 
den samtale, som vi har med hinanden.

 
Marianne Bach (vikar frem til 1.11.)

Af vikarierende sognepræst
Marianne Bach

Om sjælesorg og samtale



Hyggelig sommerfest i præstegården trods regn

Kirkekoret gav koncert til Hørby Børne Musikfestival

2. Pinsedag friluftsgudstjeneste i Understed

Spejdernes årlige cykelsponsorløb gav ca. 8.500,-

Pilgrimsvandring fra Hørby kirke bød på samarbejdslege

Spejdernes lejr i Sønderborg
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Set og sket i sognene
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Årets største spejderoplevelse for Dybvad og Hørby 
Spejderne var sommerlejren, hvor 37.000 spejdere fra 
hele verden var samlet ved Sønderborg til SL2017. Der 
var et væld af store spændende aktiviteter, vi prøvede 
blandt andet Soldat i 1864 -et løb omkring Dybbøl 
Banke, Ridderprøven -et stort setup med rollespil, 
Nathejk -et aftenløb over hele lejren, Sejlture i joller 
eller træskibet Klitta, The Beast -verdens største hop-
peborg, Adventurerace på mtb. Naturstyrelsen havde 
en tur i urskoven med Virtual Reality, Nørd havde 
skøre opgaver der skulle løses, men også et stort show 
på scenen. Derudover var der aldersfordelte rejser med 
temaer mød verden, kultur og science. Store events 
med underholdning, musik og pudekamp.
Selvfølgelig også fælles store lejrbål og gudstjeneste, 
og hygge i lejren. Man snakkede med venner og mødte 
nye i hele lejren og fra hele verden. 
Sådan en stor lejr er en kæmpe oplevelse, og mange 
forældre havde  også taget den lange tur for at besøge 
os i mudderet, de havde husket gummistøvlerne. Vi 
fik et par store regnskyl, men som altid kommer solen 
igen og vi havde en fantastisk lejr, som vi aldrig vil 
glemme. I kan se mange flere billeder på lejrens hjem-
meside www.sl2017.dk

Hilsner fra Anne Marie

Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby og Dybvad
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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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DYBVAD !
Borgerforening

!
lørdag den 23. september

!
                 FLERE DISTANCER; 

           ALLE KAN DELTAGE! 

Søparkløbet 
¥ Børnerute, 1 km (0-8 år): Start kl. 10.30 – gratis deltagelse (inkl. medalje og is) !
¥ Kort rute, 3,3 km: Start kl. 11.00 – pris under 12 år 30,- / derover 50,-!
¥ Mellemlang rute, 6 km: Start kl. 12.00 – pris under 12 år 30,- / derover 50,-!
¥ Lang rute, 12 km: Start kl. 12.05 – pris under 12 år 30,- / derover 50,-!
¥ Klasser: Løberne er inddelt i forskellige aldersklasser!
¥ Start: Startnumre og chip skal være afhentet senest 30 minutter før start!
¥ Ruten: Ruten er en sløjfe i Søparken i let kuperet terræn !!

I målområdet, der passeres hver 1,1 eller 2 km, vil der være saft/vand 
Der kan købes sodavand, øl, pølser, frugt m.v. !

Info + tilmelding på www.dybvadby.dk senest 15. september!
Eftertilmelding på løbsdagen er mulig

! !!! !!!!



Lørdag d. 20. maj blev der for andet år i træk afholdt 
Dyrenes Dag hos Dlg i Dybvad. Det var Dybvad Han-
delsstandsforening der endnu engang inviterede til 
en dag med hygge for hele familien. Pladsen var gjort 
klar i samarbejde med DLG og Dybvad Borgerforening 
hjalp til ved aktiviteterne. 
I år var der 16 børn der havde tilmeldt sig børnedyr-
skuet, for at kunne vise deres yndlingsdyr frem. Alle 
dyr tjekket af Bente Larsen fra Dybvad Dyreklinik og 
herefter blev der stillet an på pladsen. Kl. 10.00 blev 
dyrskuet åbnet og de 2 dommere fra 4H, Sindal, gik 
derefter rundt og fik en snak med alle udstillerne. Kl. 
12.30 blev der uddelt diplomer og gaver til alle delta-
gerne, sponseret af DLG. Dommerne kårede desuden 6 
vindere af ærespræmier samt en vinder af årets char-
mepris, der alle modtog gaver sponseret af Dybvad 
Stål.
Lige som sidste år, var der også gang i masser af andre 
aktiviteter på pladsen. Der var mulighed for at ryste 
sit eget smør, lege i sandcontainer, tage kørekort på 
traktorbanen og deltage i skattejagten. Derudover 
kunne man malke en ko, klappe 3 søde lam og ride på 
ponyer fra Skæve Rideklub, der også lavede opvisning 
udenfor pladsen.
På pladsen var der samtidig besøg af 30 veteranbiler 
og traktorer, samt forskellige boder og udstillere, hvor 
man kunne gøre en god handel.
Under hele arrangementet kunne der købes mad og 
drikke hos Dybvad Boldklub’s pølsebod og Dybvad 
Spejderne lavede pandekager over bål.
Det blev igen i år en rigtig hyggelig dag med mange 
besøgende, og vi håber meget på at kunne gentage suc-
cesen igen til næste år. 

På bestyrelsens vegne 
Dorte Chemnitz Jensen

En våd Open by Night!

Dette års Open by Night blev afholdt fredag d. 9. juni, i 
øsende regnvejr fra start til slut! For at få det bedste ud 
af situationen blev en del af arrangementet flyttet ind 
på Dybvad Kro i tørvejr. Så her kom ca. 160 gæster ind 
for at nyde lækker mad til festlig musik, leveret af The 
Irish Waterfalls.
De boder der havde mulighed for det, flyttede ind i 
krostuen og resten trodsede regnen udenfor i selskab 
med Dybvad Boldklub og Dybvad Spejderne, der 
solgte pølser og pandekager.
Der blev til gengæld handlet godt i butikkerne hvor 
der var masser af kunder. Enkelte bevægede sig da 
også gennem gaden, hvor børnene gravede efter 
diamanter i sandcontaineren og vandt gavekort ved at 
ramme balloner i ballondart.
Der var desværre kun besøg af nogle få af de flotte 
veterankøretøjer, der plejer at blive vist frem i gaden, 
resten var blevet i garagen på grund af det knap så 
gode vejr. Så på gensyn til næste år hvor vi forhåbent-
lig atter kan afholde Open by Night under blå himmel 
og med masser af solskin. 

Dybvad Handel
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Velkommen til en ny sæson 
i Sæbyegnens Kirkehøjskole!  

Understed-Karup, Volstrup, Sæby, Hørby og Skæve 
sogne står bag Sæbyegnens Kirkehøjskole. 
Vi tilbyder undervisning i kirkelige, samfunds-
mæssige, bibelske og kulturelle emner. 

Aftenens forløb:  
18.00 foredrag
19.00 spisepause
20.00 foredraget fortsætter, evt.samtale
21.00 afslutning 
Kirkehøjskolen er åben for alle. 

Tilmelding kan ske fra 1. august til kirkekontoret 
Strandgade 13, Sæby. 
   
Kursusafgiften er 460 kr. for hele sæsonen eller 115 kr 
pr. gang. Betaling skal ske ved overførsel til kontonr. 
9012-4574572695. Bemærk, at tilmeldingen ikke er 
gældende, før kursusafgiften er betalt. 

Bliver man forhindret i at møde til et arrangement, 
kan man overlade sin betalte plads til en anden. Gør 
man ikke det, 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. 

På gensyn til 4 spændende aftener. 

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

Sæbyegnens Kirkehøjskole Program 2017/18

Viggo Ernst Thomsen 
Provst og  sognepræst i Sæby. 

Islam og kristendom 

Danmarks største og næststørste religion i 

dialog og konfrontation 
Engang var ”muhammedanismen” en af de ”fremmede 

religioner”. Det er den ikke mere, for din nabo kan 

meget vel være muslim. Som borger i Danmark og som 

verdensborger i et globalt ”multi-kulti” samfund er det 

vigtigere end nogensinde, at man ved noget om ikke kun sin egen, men også nabo-

ens religion.  
Hvad har islam og kristendom til fælles? Og hvor skiller vandene? I Danmark er 

mange gl. danskere kritiske over for muslimer, men ret indifferente over for, om de 

nu også bliver salige i deres egen tro. Var det ikke bedre at elske muslimen som sig 

selv? Og så vende kritikken mod visse fortolkninger af den islamiske troslære? 

Viggo Ernst Thomsen underviste før han i 2012 blev sognepræst på fuld tid i man-

ge år på Professionshøjskolen University College Nordjylland i religion. 

Mikkel Wold 
Sognepræst og lektor i sjælesorg . 

Sjælesorg – terapi eller teologi?  

Om en kirkelig disciplin og dens møde med 

psykologien - og om kunsten ikke at skulle 

gå ind i sig selv for at finde sig selv. 

Det er en oldgammel kirkelig disciplin ; men allerede i antik-

ken gjorde man sig mange og kloge erfaringer om sorg, 

livskriser, livsmod og håb. De erfaringer vil blive inddraget i 

foredraget . Vi vil se på, hvordan man op gennem historien 

har forstået sjælesorgen og hvad der sker, når sjælesorgen og psykoterapien møder 

hinanden, belyst bl.a. ud fra spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sig selv.  

Onsdag den 20. september kl. 18.00 

Onsdag den 15. november kl. 18.00 

Onsdag den  17. januar  kl. 18.00 

Onsdag den 21. marts kl. 18.00

Svend Brinkmann 
Professor i psykologi på Ålborg Universitet 

Ståsteder 
Svend Brinkmann udgav for et par år siden bogen 

”Stå fast”, som blev en bestseller ved at opfordre til 

modstand mod tidens omsiggribende udviklings-

tvang og positivitet. Men bogen efterlod nogle grundlæggende spørgsmål: Hvad 

er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har et menneske pligt til at gøre? Hvad 

er overhovedet et meningsfuldt liv? Med ”Ståsteder” forsøger Svend Brink-

mann at præsentere nogle svar på disse eksistentielle spørgsmål, der samtidig 

kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at 

gøre alting til et middel til noget andet frem for at være et mål i sig selv. Med et 

strejftog gennem idéhistorien peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle ståste-

der, herunder værdighed, frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd 

at stå fast på, og som bør opfattes som værdifulde i sig selv – også i vores for-

andringsfokuserede tid. 

Erik A. Nielsen 
Professor emeritus og dr. phil fra Københavns Universitet.  

Bibelen som billedbog  
Skønt Bibelen, som vi kender den, er blevet skrevet over en årræk-

ke af mange hundrede år, går der alligevel én lang og sammen-

hængende fortælling igennem den. I gamle dage forklarede man 

det ved at sige, at Bibelen er skrevet af Helligånden.  

Måske er den påstand ikke så tosset, som den kan lyde i moderne 

øren. I al fald er Bibelen skrevet af mennesker, som havde den 

dybeste respekt for helligteksten og som kendte det eksisterende meget nøje, når de 

føjede nye tekster ind i sammenhængen.  

På den måde er der opstået en meget betagende række af  billeder, der hænger sam-

men fra skabelsesberetningen i 1. Mosebog til Johannes-åbenbaringen i slutningen af 

Det Ny Testamente. Og med Jesus som den midte, alt det andet samler sig omkring. 



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

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

3. oktober kl. 14.00: 
Inge Marie og Leif Sonne fortæller om projekt 
med Ordet & Israel

7. november kl. 19.00: 
Bo Sorm der fortæller om ”Fra istid til nutid”

29. november kl. 19.00:
”Højskolesangbogen og Frode Muldkjær”

5. decmeber kl. 14.00: Advendtshygge

Skæve-Hørby 
menighedsråd

Julegaveværksted
tirsdag d. 14. og 28. november kl. 14.00-16.30

Har du lyst til at lave julegaver og julehygge?
Alle skolebørn er velkommen i sognehuset i Hørby

Her vil julegaveværkstedet være åbent og man vil kunne lave 
julegaver, spise julegodter og julehygge.

Hvis du går på Hørby skole, vil der komme en voksen 
og følge dig over i sognehuset.

Det koster 20,- pr. gang og du tilmelder dig til kirke- 
og kulturmedarbejder Maria Kajgaard på tlf.: 20974763

for alle skolebørn
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Det Ny Testamente. Og med Jesus som den midte, alt det andet samler sig omkring. 
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Sogneeftermiddage og -aftener

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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Vi har sagt farvel til Marcus, Malthe og Mie, der starter 
på Hørby skole efter sommerferien. Vi ønsker dem alt 
det bedste fremover. Desuden har vi sagt velkommen 
til Laura, Josefine, Salina og Germann.

På personalesiden har vi fejret Lisbeth W. og Jutta, der 
begge har haft 25 års jubilæum. Stort tillykke til dem.

I begyndelsen af juni havde vi en rigtig hyggelig 
sommerfest, der var arrangeret af forældrerådet. Vi 
startede med at børnene sang et par sange for deres 
forældre. ”Under stjernerne på himlen” af Rasmus 
Seebach og ”Tante Lucia”. Bagefter gik børnene rundt 
til 5 forskellige poster. Fx skulle de vælte et tårn af då-
ser ved at kaste med bolde, og de skulle køre en bane 
på legepladsen med løbecyklerne, hvorefter de fik et 
diplom. Så var det tid til brød samt pølser lavet på bål. 
Vi sluttede af med kaffe, te, kage og saftevand til alle. 
Tak til forældrerådet for et godt arrangement!

23. juni havde vi den hyggeligste Bedsteforældredag. 
Vi startede med kaffe, kage og saftevand. Bagefter 
plantede bedsteforældrene og deres børnebørn en 
blomst, som de havde haft med hjemmefra, i vores 
store blomsterkasser. Så var det tid til at lufte sang-
stemmen lidt, bl.a. med ”Vi elsker vort land”, da der 
var Sankt Hans. Så var det børnenes tur til at vise, hvor 
gode de var til at synge, og der var ikke et øje tørt. 
Herefter fik vi tændt bålet og sendt heksemutter godt 
afsted til Bloksbjerg. Vi sluttede af med pølser og brød.

Vi har også haft forældrekaffe, hvor børnene hyg-
gede sig med at vise deres forældre børnehaven. Der 
var tag-selv-bord i køkkenet med kaffe, te, saftevand 
og kage. Der var det skønneste solskinsvejr, så vi sad 
udenfor. 

Som de fleste efterhånden ved er der samarbejde på 
tværs af børnehaverne i de forskellige ferier. I sommer-
ferien har vi i uge 30 + 31 været sammen med Dybvad 
Børnehave her i vores hus, og som altid er det gået rig-
tig godt. Børnene nyder at lege med nye kammerater.

Hanne Jacobsen har på Bylegepladsens vegne søgt 
Sparekassen Vendsyssel og Vanggard Fonden om 
penge til fornyelser på legepladsen, og vi fik 110.000 
kr. Det var en glædens dag. Nogle af pengene skal bru-
ges til nye cykler, og dem har vi fået. Der var stor jubel, 
både blandt børnehave- og klubbørn. Ellers bliver der 
indkøbt vippedyr og et legehus med rutchebane.

Pr. 1. august flytter Hørby/Dybvads legestue for 
dagplejebørn ind i vores børnehave. Vi glæder os rigtig 
meget til det fremtidige samarbejde.

Mette, Jutta, Lisbeth L., Lisbeth W og Lone
Hørby Børnehus

Nyt fra Hørby Børnehus
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Indre Mission - Dybvad
Program efterår 2017

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

Lørdag d. 16. sept.:  Læsøtur (Kredsen).

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

......................................................................................................................................... 
 
Vækkelsesuge: 
 
Mandag d. 23. okt.:  Sømandsmissionær Hanus Poulsen, Slagelse.  (Hånbækkirken, 

Hånbækvej 4, 9900 Frederikshavn). 
 
Tirsdag d. 24. okt.:  Sømandsmissionær Hanus Poulsen, Slagelse.  (Dybvad 

missionshus, Idskovvej 7, 9352 Dybvad). 
 
Onsdag d. 25. okt.:  Sømandsmissionær Hanus Poulsen, Slagelse.  (Elling 

Sognegård, Tuenvej 10B, Elling, 9900 Frederikshavn). 
 
Torsdag d. 26. okt.:  Generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia.  (Skagen 

Sognegård, Kirkevej 7A, 9990 Skagen). 
 
Fredag d. 27. okt.:  Missionær Arne Nørgaard, Kolding.  (Østervrå missionhus, 

Vrængmosevej 7, 9750 Østervrå). 
 
Lørdag d. 28. okt.:  Missionær Arne Nørgaard, Kolding.  (Strandby missionshus, 

Agervej 4, 9970 Strandby). 
 
......................................................................................................................................... 
 
Tirsdag d. 14. nov.:  Sognepræst Helge Pedersen, Albæk. 
 
Tirsdag d. 28. nov.:  Fritidsmissionær Verner Christensen, Brønderslev. 
 
Fredag d. 15. dec.:  Julefest v. Tove Mikkelsen, Try.

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

Nyt fra Hyggeholdet & Aktivitetscenteret

Forår og sommer er forløbet godt med gode aktivite-
ter. Selvom vejret har været omskiftligt, har vi været 
heldige.
 Vores jubilæums eftermiddag forløb over al forvent-
ning. Tak til borgmester Birgit Hansen for at møde op 
og tak for tale og gaver. Tak også til alle der viste deres 
påskønnelse ved at møde frem og tak for de hilsener, 
de medbragte.

Den store udflugt gik til Fosdalen og Slettestrand i fint 
vejr. Vi kørte over Vildmosen til Slettestrand, hvor 
vi kørte ned på stranden og så fiskerbåde. Så til San-
den Bjerggård Strandhotel til dejligt kaffebord og fin 
udsigt. Efter kaffen var der lige tid til at nyde solen 
udenfor inden turen gik videre mod Tranum, videre 
mod Tylstrup, Hjallerup og så til Dybvad, hvor aftens-
maden ventede. Personalet sørgede for dejlig ribben-
steg med alt tilbehør og en øl eller et godt glas vin til. 
Her kunne beboerne, som ikke kunne holde til turen, 
også være med til en god afslutning på en god dag.

Sidst i juni havde Elsebeth sørget for 3 små busser til 
en tur til Sandskulptur Parken i Hune. Atter var vi hel-
dige med vejret, så vi kunne sidde ude og spise mad-
pakken, vi havde med. Hjemturen gik over Vildmosen 
til Vrejlev Kloster, hvor vi kunne nyde en kop kaffe og 
kage. Vi kørte over Tårs, Østervrå til Dybvad, en meget 
vellykket tur.

En tur på havnen i Sæby en mandag aften, hvor Vol-
strup harmonikaklub, underholder, har vi også fået 
tid til. Vi ville gerne nyde stemningen og høre at flaget 
blev spillet ned,
Lige den aften kunne skyerne ikke holde helt tæt – så 
vi måtte lige krybe lidt i ly under regnslagene.
En dejlig aften med musik, stemning, en regnbyge, og 
så en stor is…

Det er igen i år blevet muligt med en dejlig tur til 
Søparkhuset. Atter var vi heldige med vejret, kom ind 
i huset inden det dryppede, fik dejlige frikadeller og 
kartoffelsalat, vi nød en øl og en snaps til frokosten. 
Hyggeholdet havde fået et par flasker snaps til jubi-
læet, og de var meget velkomne. 
 Solen var kommet frem, og vi kunne nyde kaffen 
udenfor. Som traktement til kaffen, spiste vi et stort 
kræmmerhus, det var en del af gaven fra Borgerfor-
eningen til Hyggeholdet`s jubilæum, sammen med en 
flaske snaps.
Det er en helt utrolig flot søpark vi har her i Dybvad – 
og det er en fornøjelse at lave udflugt dertil, og når så 
svaneparret også har fået unger og gerne vil vise dem 
frem, er alt da vellykket.

Og så er det da skønt at bo i en by, hvor et telefonop-

kald er nok, så stiller der straks nogle flere hjælpere 
til at få kørestols brugere transporteret til Søparken – 
tusinde tak for hjælpen.

Sidst i juli, mens der er ferie i aktivitetscentret, holder 
Hyggeholdet grillaften, som de tidligere år. Det plejer 
at være en vældig festlig aften.

Danseeftermiddage, fællessang og de øvrige aktiviteter 
foregår som vanligt efter sommerferien, alle er velkom-
men til at deltage.

Vi har søgt, og er blevet bevilliget et tilskud fra frivil-
ligpuljen, så der bliver afholdt en eftermiddag med de 
dansktop populære:  Kisser og Søren
Det er d. 13. september kl 14
Hyggeholdet laver igen deres populære store kagebord 
– så meld jer endelig til denne eftermiddag.

Hyggeholdet og personalet i aktivitetscentret håber
alle har haft en god sommer.
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Hørby Byfest 2017
Byfesten blev sparket i gang på Hørby stadion til en 
god og meget våd omgang gadefodbold i samarbejde 
med Hørby Idræts forening. Efter en spændende 
afslutning som blev afgjort ved straffespark blev vin-
derne kåret, det blev i år Hørby Landet 2. 

Lørdag startede vi tidligt med rundstykker og trailer-
marked. Mens de voksne shoppede løs til trailermarke-
det og nød en øl i teltet brugte børnene tiden på skatte-
jagt, boldaktiviteter og den altid populære hoppebord. 
Klokken 11 var der opvisning i teltet af east-coast 
linedancers fra Sæby, efter opvisningen havde publi-
kum mulighed for selv at prøve kræfter med linedance, 
det klarede både store og små til ug. 

Om aftenen var der fest i teltet. Vi startede med den 
lækre mad, helstegt pattegris sponsoreret af Niels 
Kristian Oien, og tilbehør lavet af Helle Madsen og 
hjælpere. Bagefter var der kage sponsoreret af Hørby 
Bageri og kaffe. Så var det tid til aftenens højdepunkt, 
Hørby Revyen 2017.  

Revyen i år bestod af Helle Madsen, Gitte Sørensen, 
Gitte Andersen, Vivi Hedegaard, Rasmus Andersen og 
lydmand Anders Hansen. Det var som altid en fanta-
stisk revy bestående af et kig på facebook året, Helge 
og Helmuth, Nordjyde vs. fynbo og GOB med en 
enestående imitation af Kim Frandsen aka. den store 
leder. Da vi var færdige med at grine af gik Starturn på 
og startede dansen op. Både unge, gamle og alle midt i 
mellem fik kridtet danseskoene og hyggede ud til midt 
på natten. Da Festen i teltet sluttede stod crasy danes 
klar til at holde et brag af en efterfest, som ikke sluttede 
før den lyse morgen. 

Hørby borgerforening vil gerne takke hele Hørby for 
en vellykket byfest.
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Guld og sølv ved Skole-OL

Traditionen tro var Hørby-Dybvad skole med, da der 
blev afviklet finale ved SKOLE OL i atletik. Efter 8 år 
med København som arrangør af finalestævnet, var 
Århus denne gang blevet valgt som arrangør.

Finalerne blev afviklet over 4 dage og havde deltagelse 
af i alt 8000 elever fra 350 klasser fordelt på 4.-7. klasse. 
Eleverne konkurrerede i sprint, hækkeløb, 400 m løb, 
længdespring, boldkast eller hylerkast samt stafetløb 
og motionsløb.

Fra Hørby-Dybvad skole havde hele tre klasser 
kvalificeret sig til finalen fra de indledende runder. 
Hørby-Dybvad har tidligere vundet i finalen. Denne 
gang blev skolens bedste resultat en placering som 
nummer 18 opnået af 7. klasse. Både 4. klasse og 6. 
klasse fik en placering midt i det store felt. 

Individuelt blev det til flotte placeringer. Bortset fra 
stafetløb og motionsløb gik de 8 bedste piger og drenge 
i de øvrige discipliner til finalen. Med de mange 
tusinde resultater kan det ikke undgås, at der i løbet af 
stævnet forekommer fejl. 

Det gik desværre ud over Hørby-Dybvads Emil 
Nielsen fra 4. klasse. Efter de indledende runder i 
boldkast var Emil ikke på listen over finaledeltagere, 
men stod noteret for kun 33,00 meter. Det protesterede 
Emils lærere selvfølgelig over, da han var den eneste 
i sin pulje, der kom over 40 meter. Protesten blev 
godkendt, men endnu engang gik det galt. Finalen blev 
meget tæt, men Dybvadlærerne var ikke i tvivl om, at 

Emil havde vundet, men da der flere timer efter blev 
kaldt ud til finalen, var Emil placeret som toer. Emil 
var noteret med 48,88 meter, mens ”vinderkastet var 
49,56 meter. Rigtigt surt, når det burde være omvendt.

På 400 meter kvalificerede Jelmer Scholten fra 6. klasse 
sig som ventet til finalen, der blev uhyre spændende. 
Efter de første 200 m så det ud til, at Jelmer havde givet 
et par af sine konkurrenter for lang snor. Men Jelmer 
kom nærmere og nærmere, og efter et meget tæt opløb 
med kun et sekund mellem de tre første, trak Jelmer 
det længste strå med den flotte tid 59,78 sekunder og 
dermed guld, mens toeren fik 60,21 sekunder.

Sidste finale med medaljechance for Hørby-Dybvad 
skole var med Wickie Kalmar Jensen fra 7. kl., der 
havde kvalificeret sig i hylerkast. En af deltagerne var 
dog temmelig suveræn, da hun nåede helt ud på 54,13 
meter, mens nummer 2 måtte nøjes med 48,67 meter 
og Wickie på fjerdepladsen havde sit bedste kast på 
46,19 meter. Inden finalen gik i gang blev alle resultater 
(ligesom i de øvrige øvelser) nulstillet, og den chance 
greb Wickie. Den førende fik åbenbart gummiarm, for 
hun nåede ikke over 50 meter, mens Hørby-Dybvad 
endelig havde marginalerne med sig. Wickie fik nemlig 
guld med et kast på 50,16 meter, mens nummer 2 
kastede 50,15 meter. 

Eleverne var super flot klædte i ens trøjer. Stor tak 
til vores sponsorer, der gjorde dette muligt. Brunø 
Tøj, HK Byg, KACON, Bosch service og Sparekassen 
Vendsyssel. 

Derudover skal der også rettes en stor tak til Brugsen i 
Dybvad for frugt og Dybvad IK for vandflasker.

Hørby-Dybvad Skole
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Nyt fra Dybvad Børnehave
Siden sidst:
Vi har sagt farvel til Thea og Jasmin, som skal i skole til 
august. De ønskes alt det bedste fremover. Velkommen 
til Lærke som er begyndt på Vildbassestuen. Der er pt. 
31 børn i børnehaven.

Aktiviteter:
Vi har haft forældredage i juni, forældrene fik mu-
lighed for i disse dage at opleve børnenes hverdag i 
børnehaven. Dette benyttede rigtige mange forældre 
sig af, og vi havde nogle fantastiske dage med mange 
aktiviteter. Vi lavede mad, støbte samt malede på sten, 
og alle hyggede sig med aktiviteter og leg.

Troldestuen (de ældste børn) har været på tur i Ålborg, 
de var til koncert med symfoniorkesteret i musikkens 
hus. De sang ABC-sangen og fik indblik i hvor mange 
instrumenter der er i et symfoniorkester. Sikken ople-
velse, de blev vist blæst lidt bagover! 

Biblioteket inviterede til sprogfitness i Sæby, Trolde-
stuen deltog, og sikken masse bogstaver de lærte igen-
nem sjove lege.

De 4 årige har været på Hjallerup legeplads, det var en 
rigtig god tur og børnene legede og hyggede sig. 
Krudtugle- og Vildbassestuen har afsluttet læreplan-
stemaet som omfattede sprog, og vi glæder os til at 
udfordre børnene med nye temaer til august.

Stemninger:
Vi har haft en fuglerede i vores cykelskur, der har nu 
været fugleunger i 2 omgange, og børn og voksne har 
fulgt dem med stor interesse.
Lige nu nyder børn og voksne vores dejlige legeplads, 
med små hyggehjørner bl.a. med ”heste”, gynger og  
gode ”klatretræer” samt solskinsvejr.

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen



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... 

Glimt fra årets Sankt Hans fest i Søparken, hvor sommerens noget ustadige vejr kortvarigt truede med sorte skyer over båltå-
len, der blev holdt af Venstres borgmesterkandidat, Jytte Høyrup. Da bålet blev tændt, brød solen dog igennem og kastede lidt 
ekstra glans over heksens tur til Bloksbjerg via Søparkens vandspejl...
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Kirkens Fortælletime - for børn i alle aldre 
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

Døbte og viede i sognene

Døbt 28. maj 2017 i Skæve Kirke: Viktor Dahl Isaksen.
Forældre: Annelouise og Kennet Dahl Isaksen viet 
samme dag.

Døbt 2. juli 2017 i Skæve Kirke:
William Beermann Sørensen.
Forældre: Natascha Sørensen 
og Martin Beermann Hansen

Døbt 30. juli 2017 i Skæve Kirke: Lilli Hausager 
Hartman Henriksen. Forældre: Sissel Havsager 
Henriksen og Jesper Hartman Christensen

Døbt 13. august 2017 i Skæve Kirke: 
Karla Mille Christensen.
Forældre: Heidi og Troels 
Christensen

Viet 5. august 2017 i egen have.
Sofie Skov Abildgaard 
og Ronni Stern Thostrup



Hørby Pensionistforening og petanque
Hørby Petanque havde et godt stævne den 24. 
juni. Godt vejr og højt humør - vi startede kl. 9 
med indskrivning og kl. 10 gik spillet i gang. Kl. 
ca. 12 var der kold kartoffelsalat og pølser. Kl. ca. 
15 var der kaffe og kage. Derefter var der præmie-
overraskelse af formand Ejnar Kristensen. Igen en 
rigtig god dag i Hørby.

Hilsen Bestyrelsen

Hørby PensionistforeningVi starter igen den 4. oktober 2017 kl. 14 
i Hørby Kulturhus.

Hilsen Bestyrelsen

Alle deltager til Petanque stævne d. 24. juni 2017

1. præmie Bente og Finn

3. præmie Kate og Kaj

2. præmie Connie og Morten

Sidstepladsen Agnete og Allan
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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
NB: Sognepræsten holder orlov fra august til oktober. I den periode varetages embedet af

Marianne Bach, mail: mab@km.dk og tlf. 2747 5811
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



Vi arbejder ud fra pjecen ”Syv strenge i biblens røde 
tråd” af Carsten ”Sprint” Korsholm Poulsen. 

Har man behov for at vide, hvor langt man er kommet i 
Pjecen, så kontakt stedet, hvor bibelstudiet afholdes

Onsdag den 13. sept. 2017 kl. 19.30
Hos Lilli og Aage Christensen, Gadensvej 1, Hørby, tlf. 
98466352

Onsdag den 11.okt. 2017 kl. 19.30
Hos Lisbeth og Henning Hedegaard, Nejsiggyden 14, 
Sæby, tlf. 28716195

Bibelkredsen
Onsdag den 8. nov. 2017 kl. 19.30
Hos Karin og Ernst Oehlenschlæger, Ålborggårdvej 49, 
Østervrå, tlf. 20456108

Fredag den 8. dec. 2017 kl. 17.30
Jule-hygge hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hy-
benvej 26, Hørby, tlf. 98466331
(Tilmelding senest den 1. dec. 2017 til værtsparret)

Kunne man tænke sig at deltage i bibelkredsen, da 
kontakt en af de ovenstående værtspar
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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. 

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.

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 12. september. Tirsdag den 10. oktober. Tirsdag den 14. november.
Torsdag den 21. december kl. 13.20 – 15.30

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.

September 3/9 Skæve 10.30 MB 12. søndag efter 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
November 5/11 Skæve 10.30 MV Allehelgen
 5/11 Hørby 19.00 MV Allehelgen 
 12/11 Badskær 19.00 MV 22. s.e. Trinitatis, Jazz-gudstjeneste
 19/11 Skæve 9.00 HMP 23. s.e. Trinitatis
 21/11 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 26/11 Hørby 10.30 MV Sidste søndag i Kirkeåret
December 3/12 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent 
 10/12 Badskær 16.00 MV 2. s. i Advent. Juleoptakt
 17/12 Hørby 9.00 JSM 3. søndag i Advent 
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften, familiegudstjeneste
      med krybbespil
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften

MV: Mette Volsgaard

MB: Marianne Bach

HMP: Helge Morre Pedersen

JSM: Johnny Søndberg-Madsen



Deadline for næste sogneblad: 1. november 2017
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!

FØLG OS 
både på facebooksiden 

“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Skæve kirke · Skævevej 67 · 9352 Dybvad

Badskær kirke · Ålborgvej 288 · 9352 Dybvad

Hørby kirke · Nyholmsvej 3A · 9300 Sæby

Sognehuset · Hjørringvej 105 · 9300 Sæby

Adresser på sognets kirker og Sognehuset
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Kalenderen
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. september kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset i Hørby. Vi ser film.

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 12 september kl. 17.30 i Badskær Kirke 

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

Sogneaften ”Luther”
Tirsdag den 19. september kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby. Ole Dybro fortæller om ”Luther”

Høstgudstjeneste i Hørby Kirke
Søndag den 1. oktober kl. 10.30. Gospel for Børn medvirker 

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset i Hørby. Emne: ”Ordet og Israel”

Støttekoncert for Indiensprojektet
Torsdag den 12. oktober kl. 19.00. Forrygende koncert hvor alle sognenes dygtige musikalske kræfter spiller med. 

BUSK i Skæve Kirke
Søndag den 29. oktober kl. 10.30. BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker både 
børn og unge. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, hvor der tages afsked med Marianne Bach

Alle helgen
Søndag den 5. november: Skæve Kirke kl. 10.30 og Hørbyr 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.

Sogneaften ”Fra Istid til Nutid”
Tirsdag den 7. november kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby, foredrag ved Bo Storm

Jazz-gudstjeneste i Badskær Kirke
Søndag den 12. november kl. 19.00 med organist Bo Møller m.fl.

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 21. november kl. 17.30 i Skæve Kirke

”Højskolesangbogen og Frode Muldkjær”
Onsdag den 29. november kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby. ”Et par timer med eksistensfråseri” - 
i selskab med journalist Frode Muldkjær – bestyrer af Garagehøjskolen

1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 3. december kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Skæve Kirke. Spejderne medvirker og vil bl.a. tænde det 
første lys i adventskransen.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. december kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset i Hørby. Adventshygge. 

Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag dag den 10. december kl. 16.00. Ud over kirkens organister Lise Gawol og Bo Møller og kirkesanger Anna 
Bilde medvirker også Børnegospelkoret og minikonfirmanderne

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


