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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Gamle og nye julesalmer

December måned er højsæson for salmer. Og salmer-
ne lyder overalt: i skolen, kirken, hjemmet, butikken, 
radioen og fjernsynet. Og mange af os kunne ikke 
forestille os en jul uden ”Et barn er født i Betlehem”, 
”Glade jul, dejlige jul” eller ”Dejlig er jorden”. Og når 
vi hører de gamle salmer, klinger de mange tidligere 
julefejringer med - Og det er nok én af grundene til-  
at vi holder sig meget af (og holder så meget fast ved) 
de gamle salmer. Fordi følelser og minder fra svundne 
tider hentes frem og bliver en del nutiden. Og derfor 
kan det godt være en skuffelse for nogle, hvis man 
f.eks. i kirken bliver præsenteret for nye salmer.

Men, der findes rigtig mange gode nye julesalmer. 
Og spørger man børnene og de unge i vores kirker 
om hvilke salmer, de synes, der hører julen til. Så vil 
nogle helt sikkert pege på nogle af de nyere salmer, og 
måske sige, at vi ikke kan have en rigtig skoleafslut-
ning i kirken uden af synge: ”Du kom til vor runde 
jord” eller ”En stjerne skinner i nat”.
Og for pigerne i Kirkekoret bliver det ikke rigtig jul 
uden: ”Hvad er det der gør jul til noget særligt? ” eller 
”Solbarn, jordbarn”.

Se min engel
I adventstiden vil man i vore kirke også kunne møde 
nye salmer. En af dem er: ”Se min engel” skrevet af 
Arne Andreasen i 2011. Salmen handler om, hvordan 
Gud i julen, skaber en åbning fra himmel til jord.

Salmen er skrevet ud fra to forskellige steder i Bibelen:

Fra det Gamle Testamente er det fra profeten Mala-
kias´ Bog kapitel 3 vers 1: ”Se, jeg sender min engel, han 
skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med 
ét til sit tempel, pagtsenglen, som I længes efter, kommer, 
siger Hærskarers Herre. ”

Fra det Nye Testamente er det fra Johannesevangeliet 
kapitel 1 vers 1-5: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos 
Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, 
som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset 
skinner i mørket, og mørket greb det ikke”.
 
Og hvem ved, med tiden bliver det måske en af de 
salmer, som vi ikke kan undvære at synge til jul?

Med ønsket om en rigtig glædelig jul med mange 
gamle og nye salmer!

Se min engel, hvide engel
lander blidt på din bløde jord.
Åbner en sprække
i himmelens dække.
Kommer fra lyset og sår et ord.

Se min bue, gyldne bue
danner bro til en himmeljord.
Når Herren kommer
bliver vinter til sommer.
Pagten beseglet af nye ord.

Se min glæde, grønne glæde
vander gavmildt din tørre jord.
Håbene skinner
og lyset forbinder
himlen og jorden
i fremtidsord. 

Tekst og melodi: Arne Andreasen 2011
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Julekoncert

Fri 
entré

med Kvartettrioen 
bestående af vores organist Bo Møller, 

Tone Rahbek Pedersen og Kristian Kåberbøl m.fl. 

i Skæve kirke
Onsdag d. 20. december 2017 kl. 19.00

Garanti for julestemning - Alle er velkommen

Dabsklude
Når et barn er blevet døbt med tre håndfulde vand 
”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” får det tørret 
håret med en lille papirserviet. I Hørby, Bandkær og 
Skæve kirker vil servietten fremover være erstattet med 
en hjemmestrikket dåbsklud med kristne symboler på. 
Kluden er en gave til dåbsbarnet, som et minde om dåbsdagen.

For et år siden fik Sogne- og hospicepræst 
på Djursland, Ann Maj Lorenzen ideen. 
Og siden har den bredt sig ud over hele landet.
Her i efteråret har Lis Lundergaard fra Hørby  
været i gang med strikkepindene og 
det er blevet til en stak af fine klude, 
som i den kommende til vil blive 
brugt i forbindelse med dåb.
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Efterårets smukke farver lyser op lidt endnu, så der 
stadig er mange aktiviteter at lave udendørs uden at 
blive alt for kold - og ellers er det jo bare bevæge sig 
og lave noget for at holde varmen, som da Dybvad og 
Hørby gruppe var på sheltertur sammen ved shelter-
pladsen Stenbakken, lige i kanten af skoven. Vi mødtes 
i Flauenskjold og gik de 5-6 km ud til pladsen med 
egen oppakning på ryggen. Vi lavede ris og krydret 
kødsauce over bål og trangia, gik en aftentur i den 
mørke skov, snakkede og sang ved lejrbålet og råhyg-
gede i shelterne, da det begyndte at regne.

Nu er vi snart ved at være igennem Shelty-mærket, da 
vi har været afsted hver måned siden februar 2017. 
Vi har haft spejdere/ledere afsted på både Roland 1, 
Roland 2, Diamant og ULK i år, så der er fyldt på med 
oplevelser, grænseoverskridende udfordringer, nye 
ideer, venner og spejderhumør, og det deler Sille og 
Caroline gerne ud af.

Vores seje spejder Sille Lauritzen har taget Biky-mær-
ket, dvs. at hun har cyklet til og fra spejder til hvert 
spejdermøde et helt år igennem! Tillykke til Sille - sejt 
cyklet!

Både Bæverne og Spejderne har arbejdet en del med 
miljømærker, så vi er blevet meget klogere på både 
dyr, natur og det at værne naturen, som jo står i spej-
derloven. 

Vi har arbejdet med førstehjælp, deltaget i Røde Kors 
indsamling, sminket førstehjælp, ”Jeg er mærke” og 
”Idemaskinen”. Mange af mærkerne i det nye arbejds-
program Paletten, sætter  fokus på vores forskellighe-
der, at lære sig selv at kende, og hvordan man bedst 
arbejder sammen. 

Vi har lavet mad og lavet skøre opgaver på løb og 
poster,  gået amok  i udklædningskassen og gået en tur 
i byen - en del af at være  spejder er både at lære at tage 
ansvar, men også at få lov til stadig at lege og grine af 
sig selv, selv om man er voksen.

Bemærk, at vi har ændret vores mødetider for de store 
spejdere, så vi alle holder møde om mandagen, tiden 
mellem spejdermøderne bliver brugt til lederhygge/
mad og planlægning.

Bæveremøde kl. 16.30 – 17.45 (mulighed for at blive 
hentet i SFO)

Spejdermøde kl. 18.30-20.00

Rovere holder arrangementer en gang hvert kvartal – i 
august var de på en weekendtur med Spejderskibet 
Klitta, og fandt skatteøen.

Alle børn og voksne er velkommen til at kigge forbi 
spejderhuset for enden af Brombærvej i Hørby. Se 
hvad der sker på vores facebook-side ” KFUM Spej-
derne Hørby”.

Gruppeleder Anne Marie Jensen 
29937871/mail: amj@spejdernet.dk
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”Hvorfor er du spejder ?” Spørger folk mig tit, 
”at du gider tænde bål og blive møgbeskidt.”
-Jeg har mærket Danmark under mine tæer, 
travet mine såler tynde trods alt slags vejr.
Man fryser om natten i sår’n en bivuak. 
Hva er der ved det spejder. Det sir’ mig ikke et hak.
-Jeg har spejlet spejlæg på store varme sten, 
skåret mig i fingeren så jeg fik varigt mén.
Tænk, at de kan spørge, jeg har jo intet svar. 
Jeg ved kun, at jeg har noget som de andre ikke har.
Jeg har mærket venskab i lejrbålets skær, 
følt mig glad og elsket og at jeg er meget værd.
Jeg har sovet ude under åben himmel, 
prøvet at tælle stjerner til jeg blev ganske svimmel.
Jeg har taget kurser, overskredet mine grænser,
men aldrig alene, for jeg har altid haft de dejligste folk 
omkring mig.
Så hvorfor er jeg spejder, for sjov og tidsfordriv. 
Ja, svaret må vel være - Spejder er mit liv!

En spejder:
lytter til guds ord

er hjælpsom
respekterer andre
værner naturen
er til at stole på

tager medansvar
finder sin egen mening

v/ eksam. kosmetolog
og zoneterapeut
Hanne Kristensen
Dybvadgårdsvej 1, 9352 Dybvad
Tlf. 26 36 32 27 - www.hannehv.dk

Zoneterapi - Massage 
Ansigtsbehandling - Bryn/vipper

Hårfjerning - Mani-/Pedicure

Hannes Hudpleje & Velvære
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Fredag d. 27. oktober blev der, for 5. år i træk, afholdt 
Halloween i Dybvad. Det var Dybvad Handelsstands-
forening, der inviterede alle til en (U)HYGGELIG 
eftermiddag på Dybvad Planteskole.  

Fra starten var der masser af aktivitet i det store driv-
hus, hvor man bl.a. kunne skære sin helt egen græskar-
lygte. Der var også mange børn og voksne, der deltog 
i ”Skelet-jagten” rundt på hele planteskolen, hvor man 
skulle finde små orange skeletter.

Børnene kunne også deltage i en tegnekonkurrence, 
hvor man skulle farvelægge en halloween-tegning.                                                                                                                               

Hvis man turde, kunne man stikke hænderne ned i 
Rædselskasserne med hekseøjne, zombiebræk, mon-
stersnot mm. Her var det også muligt at smage på 
vampyrblod og lækre heksefingre!                                                                                                                           

Dem, der var mere sultne, fik handlet i Hekseboden, 
hvor man kunne købe vafler, kage, kaffe og varm 
kakao. 

Til afslutning blev de 3 flotteste græskar og den 
flotteste tegning præmieret med en lille gave og 
derefter måtte børnene tage græskarene med hjem.                                                                                                                                            
                                                                                                            
Det var en rigtig god halloween-eftermiddag og vi 
glæder os til at invitere til mere (u)hygge igen til næste 
år. Vi siger tusind tak til alle vores hjælpere for indsat-
sen igen i år!                                                                       

På bestyrelsens vegne
Dorte Chemnitz Jensen

Handelsstandsforeningens næste arrangement er 
Open by Christmas fredag d. 8. december med tilbud 
i butikkerne, lygteoptog og juletræsfest på Dybvad 

Kro.
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Lørdag den 19. august havde borgerforeningen et vel-
lykket trailermarket. Der var mødt mange sælgere op, 
og i borgerhuset var der mange udstillere, der præsen-
terede deres varer. Rideklubben var til stede og tilbød 
rideture til børnene, spejderne bagte pandekager - og 
som sædvanligt kunne man købe bager-Kajs
uforliglige jødekager.

Den 22. august var der cykelløb med pitstop og provi-
antering ved Borgerhuset.

Den 16. september havde vi en rigtig dejlig udflugt til 
Nationalpark Thy og testmøllerne i Østerild, dagen 
sluttede med eftermiddagskaffe i Kirsten Kjærs mu-
seum.

13. oktober havde vi en hyggelig spis-sammen aften.

27. oktober havde vi igen en vellykket danseaften med 
salen fyldt af danseglade folk og god musik.

Kommende arrangementer:

Lørdag den 24. november kl. 18.00: Julefrokost 
med musik.

27. november til 3. december: Julestue fra kl. 12.00 
Til kl. 16.00

Fredag den 29. december: Juletræ fra kl. 16.00 
til kl. 20.00

Fredag den 26. januar: Danseaften fra kl. 19.00 til 23.00

Se mere på vores hjemmeside:
www.skaeveborgerforening.dk

Nyt fra Skæve Borgerforening



5. dec. kl. 14.00: Adventshygge – husk en lille pakke til vores 
pakkespil

6. februar kl. 14.00: Vi ser film: “Heftig og begejstret”.   Man 
følger Berlevåg mandskor i et helt år. Koret kommer fra en lille 
fiskerby i det nordligste Norge, hvor vejret og livet er barskt.

6. marts kl. 14.00:  Willy Farsinsen kommer og fortæller om sin 
tur til Grønland

14. marts kl. 19.00: Forfatter Knud Sørensen 
fortæller om: ”Der er historier alle vegne” 
på Knudseje (Knudsejevej 4)

Hvis ikke andet er nævnt, foregår det 
i Sognehuset i Hørby, Hjørringvej 105
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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

Krybbespil
Vi mangler engle, tre vise mænd, Josef og Maria, hyrder, en kamel og får? 
– er det noget for dig?

Vi skal spille krybbespil juleaften til familiegudstjenesten i Badskær kirke kl. 10.30.
Vi øver tirsdag d. 19. december kl. 15.00 - 17.00 i Badskær kirke - og det er for alle børn 
der har lyst.

Hvis du har lyst til at være med, skal du bare tilmelde dig til Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Kajgaard. På mail_ maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller sms på 20 97 47 63.
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Stort LYGTEOPTOG fra Dlg Dybvad                
Følg med Nissemor til Ældrecentret hvor          

vi skal hente JULEMANDEN.                                      
Dlg byder på kaffe og småkager inden start. 

 

JULETRÆSFEST på Dybvad Kro                                                         
Gratis æbleskiver, gløgg og saftevand          

SLIKPOSER til alle børn                                                   
Tilmelding nødvendig i barnets institution eller på          
mobilnr. 22301497 senest onsdag d. 6. december 

 

JULEMIDDAG PÅ DYBVAD KRO              
Gammeldags flæskesteg m/det hele   

        Pris pr. prs. 
 

Kom og mød JULEMANDEN i                                                   
byens butikker - han har godter med! 

Gode              
tilbud i  

butikkerne!    

 Husk du kan deltage i                                             
Dybvad Handelsstandsforenings                                                 

STORE JULEKONKURRENCE 
I butikkerne fra d. 27. nov - 23. dec  

 

Kl.1600  
 
 

 

Kl.1630 

 
 

Kl.17-20 
 

Kl.18-21 

Open by Christmas   
i Dybvad                            

Fredag d. 8. dec. til kl. 2100 

Dybvad Handelsstandsforening 

 KUN  59.95 
HUSK bordreservation på tlf.nr. 51325101 eller 70707079 

ARRANGØR: 



Årets DB’er 2017 er en altid hjælpsom fyr, der 
deltager på både det sorte (dommer), hvide 
(opkridtning) og grønne hold (vedligehold af græs 
uden om banerne og på stadion). Han kommer tit 
og ser seniorkampe og er altid i godt humør, lød 
det blandt andet i begrundelse for valget af Årets 
DB’er ved afslutningsfesten i Dybvad Hallen den 
4. november.

En velfortjent hyldest til: Egon Jensen!

Tak for din store indsats skal lyde  
fra Dybvad Boldklub.

Med sportslig hilsen 
Klaus Nielsen

formand

Årets DB’er i Dybvad Boldklub
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Indre Mission - Dybvad
Program vinter 2017-18

Fredag d. 15. dec.:  Julefest v. Tove Mikkelsen, Try 
   Julefesten starter kl. 18.00 med fællesspisning. 
 
Tirsdag d. 9. jan.:  Alliancebedeuge. Tekst: På vej – som pilgrim, fremmed og 

flygtning. 
Tirsdag d. 23. jan.:  Generalforsamling. 
Tirsdag d. 13. febr.:  Sangaften v. Annette Bæk, Horne. 
 
Kredsmøder:         
Tirsdag d. 6. mar.:  Bibelkursus v. Pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum 
   (Mødet holdes i Ravnshøj Sognegård, Ravnshøjvej 150, 9900 

Frederikshavn). 
 
Onsdag d. 7. mar.:  Bibelkursus v. Pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum + 

Generalforsamling. 
   (Mødet holdes i Elling Sognegård, Tuenvej 10B, Elling, 9900 

Frederikshavn)

  Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus, 
hvis ikke andet er bekendtgjort
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Formandens beretningKirken: Et gammelt hus og/eller aktive hænder

Et år er nu gået siden det nyvalgte menighedsråd 1. 
søndag i advent 2016 tiltrådte. På alle vores menig-
hedsrådsmøder har vi et punkt 3, der hedder: Kirkens 
liv og vækst. For selvfølgelig drøfter vi økonomi og 
praktiske gøremål - også hver gang - og det tager tem-
melig megen tid. Men for os er det, der sker i kirkerne 
og sognene af allerstørste betydning. Med de rammer 
og midler vi har, vil vi gerne kunne tilbyde flest mulige 
mest muligt. De fysiske rammer er altid det mest over-
skuelige. Vore 3 kirker og Sognehuset i Hørby er altid 
parat til at tage imod, og skulle pladsen være for trang, 
er der skoler, vi kan få adgang til - og ikke mindst er 
vi omgivet af en pragtfuld natur, som vi frit kan rykke 
ud i! De økonomiske rammer er vi også så heldige at 
kunne ”leve med”. Vi ved, hvor meget der er at gøre 
godt med, også ud over det, vi skal bruge til vedlige-
holdelse af alle vore bygninger og kirkegårde, alminde-
ligt forbrug og personale-lønninger.
 
Vore ansatte giver os, føler vi, de bedste vilkår for at 
kunne ”dyrke” punkt 3 - liv og vækst! På kirkegår-
dene sørger de 5 medarbejdere for, at alt tager sig 
godt ud, og pårørende føler sig ordentligt behandlet. 
2 organister og 2 kirkesangere skiftes til på bedste vis 
at medvirke ved kirkelige handlinger - og jævnligt sup-
plerer Børnekoret, Kirkekoret eller Kirkebandet med 
hver deres ledere, så gudstjenesterne og koncerterne 
bliver ekstra værdifulde og festlige. Dette aktiv, denne 
livsglæde og kvalitet er vi i menighedsrådet henrykte 
og stolte over. 

Maria, kirke- og kulturmedarbejderen, har ud over 
børnekoret, fuld gang i minikonfirmander, babysalme-
sang, grupper for dagplejere, sogneeftermiddage og 
meget mere. Også en uvurderlig indsats som vi i høj 
grad værdsætter.       

Menighedsråd og ansatte på studietur 
til Sletten

Konfirmander til Høstgudstjeneste

Kirkekoret

Kor og band til søttekoncert for vores Indiens-projekt

Besøg fra Indien

Årets konfirmandholdBesøg af Sundar fra Indien



Formandens beretning Og så har vi naturligvis præsten: Mette, som vi føler 
i dén grad er præst for alle i pastoratet. For unge og 
gamle, i fest og sorg, udfylder hun sin plads. Mette 
har i efteråret haft 3 måneders studieorlov, og i den tid 
har Marianne Bach vikarieret. En kompetent afløser, vi 
kom til at holde rigtig meget af.

Men ”liv og vækst” i menigheden kan ikke klares af 
ansatte alene.  Der er brug for impulser og ideer og 
ikke mindst: Aktive, frivillige hænder. Rigtig mange er 
i sving ved forskellige sognearrangementer, kaffebryg-
ning, rengøring, dragt-syning, sognebladsskrivning, 
græsslåning og meget mere. Tusind tak for denne 
indsats. 

Dog kan alt naturligvis forbedres, så er der personer 
eller grupper, der har lyst at bidrage med ideer eller 
praktiske hænder, vil det blive budt velkomment. Eller 
måske ”varme hænder”! For ganske givet sidder der 
rundt om i sognene familier, der har brug for støtte, 
ensomme, der har brug for hjælp eller besøg. Det er en 
opgave for os alle, og måske den allervigtigste del af 
det at være kirke!
 
Et nyt kirkeår står parat til at blive taget hul på. En 
ubrugt kalender er klar til faktisk uanede mulig-
heder. Vi kan se tilbage på 2017 med indholdsrige 
arrangementer og traditioner. Tiltag for børn og 
unge. Familier, ældre og gamle. Nye og traditionelle 
gudstjeneste-former. Koncerter og foredrag. En givtig 
og spændende kontakt til ”vore skoler” i Somasipadi 
og Sandapettei i Indien. Lad os være åbne, bruge og 
genbruge det, der er det værd, men også vove at gå 
nye veje. 

Kirken den er et gammelt hus, siger Grundtvig, og na-
turligvis er det vores opgave i menighedsrådet at tage 
hånd om disse kulturskatte og gode rammer - og det 
gør vi med glæde - men det er hænder, aktive, prakti-
ske og varme hænder, der skaber gode vilkår for vore 
medmennesker, menigheden og dermed: Vores Kirke.

God adventstid og godt nytår 
Skæve-Hørby Menighedsråd 

Henning Holm Olesen

Konfirmander til Høstgudstjeneste ”Gospel for børn”

Afsked med Marianne Bach

Kor og band til søttekoncert for vores Indiens-projekt Jazz-gudstjeneste

Kirkebandet spillede til BUSK-gudstjeneste

Årets konfirmandhold Kirkesange Anna Bilde 13 
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Røde Kors butikken i Sæby modtager gerne brugt konfirmationstøj eller hjælper 
konfirmander med at finde konfirmationstøj.

Aftale om tidspunkt til fremvisning eller aflevering af tøj kan ske ved henvendelse til 
Inger Ejstrup på mail: saeby.inger.ejstrud@rodekors.dk eller mobil: 6160 6438

Har du konfirmationstøj i overskud eller mangler du?

konfirmationstøj ?

Vil du 
være 
Frivillig?
Har du lyst til, at være frivillig i sognet? 
Vi har mange forskellige “opgaver” og 
alle kan hjælpe.

Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Kajgaard på 
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller ring: 20974763, hvis du vil være 
med i frivilliggruppen.

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 torsdag kl. 10.00 i Badskær Kirke 
og slutter af i graverboligen med kaffe.

Vi starter op torsdag d. 18. januar 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 januar

9
8

 8
6

 4
3

 6
1



Onsdag den 14. marts kl 19.00 
indbydes der til sogneaften 
på Knudseje, i samarbejde 
med Joan og Leif Stiholt. 

Forfatter Knud Sørensen holder foredrag 
om emnet: ”Der er historier allevegne”

Sogneaften på Knudseje med Knud Sørensen
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Dybvad Gruppen holder Juletræssalg fra Spejderhuset, 
Skævevej 69, 9352 Dybvad på følgende datoer:  

29/11   4-5/12  

12-13/12   19-20/12 

-  alle dagene fra kl. 12 - 16. 

Der vil være flotte nordmannsgraner i alle størrelser. 

Kom og støt din lokale spejdergruppe. 

På glædeligt gensyn 

NB. Mulighed for betaling med mobilepay 

Søndagene 3., 10. og 17. december samt 
fredag den 22. og lørdag den 23. december.

Der er åben fra kl. 10 til 14.
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Nyt fra Dybvad Børnehave

Siden sidst:
Vi har sagt goddag til Nanna, Laurits, 
Julie og Filip, så pt. er der nu 35 børn i 
børnehaven. Vi har også fået ny afde-
lingsleder, da Anne-Lise har søgt nye 
udfoldninger. Velkommen til Jan.

Pædagogiske aktiviteter:
Vi arbejder med læreplanstema Natur, 
Krop og Bevægelse samt Social og  
Personlig udvikling indtil jul.

I august og september havde Vildbasse- 
og krudtuglestuen besøg af Signe fra 
musikskolen, som havde sammensat et 
forløb, der indeholdt både musik samt 
masser af bevægelse. Det var et forløb, der foregik 
udenfor, og børnene syntes det var rigtigt sjovt.

Børnene har været på tur i Dybvadgård skov, og fandt 
naturmaterialer i skovbunden, som de pyntede deres 
fine krukker med. Krukken havde de støbt sammen 
med deres forældre i forældreugen. Børnene syntes det 
var sjovt og spændende  i skoven, og meget stolte over 
det færdige resultat.

De ældste børn har besøgt Nellemanns Have i Sæby, 
de havde en rigtig god tur, så en masse træer, også et 
suttetræ! Børnene deltog også i OL på atletikstadion i 
Sæby, hvor børn fra alle de andre børnehaver i distrikt 
syd mødes. De løste forskellige opgaver, f.eks. støvle-
kast, styrkeprøve og mm.
 
Vi havde høstuge i uge 39 og sikke en masse grøntager, 
rodfrugter, frugter, blomster, grene mm vi modtog. 
Vi lavede grøntsagssuppe, æblekage, saft og syltede 
rødbeder. Hver dag skiftedes børnene til at fortælle om 
de ting de havde haft med, de voksne fortalte også om 
tingene. Der blev også fremstillet en masse kreative 
ting, fantasien blev flittigt brugt! F.eks. små dyr af træ, 
øjne på blade mm.

De mindste børn (de 3 årige), har været med bus til 
Sæby, de så teaterstykket HOV. Børnene var meget 
optaget af det, men det var mest busturen de snakkede 
om bagefter!

Stemninger:
Børnene har gennem hele sommeren, været optaget af 
at kikke på alle de sommerfugle, der flittigt har be-
søgt vores sommerfuglebusk. Vi har også studeret de 
forskellige arter både på internettet og i vores leksikon 
om dyr. 

Nu er sommeren slut og vi har fundet vinterstøvlerne 
og flyverdragten frem! Så kan vinteren bare komme!

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen



Nyt i Søparken

Hen over efteråret er der blevet arbejde hårdt på at 
etablere nyt legeområde i Søparken. Pladsen, der 
består af bl.a. gynger, klatretårn, balancebom m.v. i 
naturmaterialer, er opført af borgerforeningen med 
støtte fra Distriktsudvalget, Lions Club Sæby, Spare-
kassen Sæbys Fond m.fl. og er resultatet af længere tids 
overvejelser og planlægning. 

Oprindeligt var også en plads over for Dybvad Ældre-
center nemlig i spil til placeringen, men da der tidli-
gere har været gartneri her, ville miljøhensyn blive en 
særdeles bekostelig affære. Derfor er legepladsen nu 
blevet klar til brug i Søparken – senest er området ble-
vet indhegnet, og hæk samt indgangsparti er etableret.

Til foråret holdes officiel indvielse af legeområdet, 
samtidig med at endnu et nyetableret område i Søpar-
ken bliver klart til brug: Det drejer sig om ”Clausens 
Udsigt”, som området ved mindestenen for Søparkens 
grundlægger, realskolebestyrer Søren Clausen, er 
blevet døbt. Her er der blevet renset op, og med god 
støtte fra Sparekassen Sæbys Fond / Spar Nord er der 
blevet indkøbt både borde-/bænkesæt og ny flagstang 
til arealet. Til foråret følger desuden ny beplantning og 
anlæg af forskellige bede, hvorefter endnu et rekreativt 
område i Dybvad kan tages i brug.

Ved ”Clausens Udsigt” bliver der i øvrigt anlagt en 
kælkebakke, så – HVIS der en gang igen skulle komme 
vinter – kan man fjerne en sektion af hegnet til indheg-
ningen i Den Nye Søpark og kælke løs. 

Husk at følge med i byens aktiviteter og arrangementer 
på Dybvad Online på Facebook, samt på borgerfor-
eningens hjememside www.dybvadby.dk 
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Det Grønne Hold

De aktive frivillige på Dybvads Grønne Hold har nu holdt vinterferie – men både de 
og deres resultater er bestemt blevet bemærket i bybilledet her hen over sensommer og 
efterår. Over alt i byen er der blevet renset op, fjernet affald, vaskset skilte og meget mere 
– og når sæsonen starter op igen til foråret, er der plads til endnu flere på holdet, til gavn 
for alle byens borgere. Skulle man være interesseret i at deltage, er man meget velkom-
men til at kontakte borgerforeningen – se mere på www.dybvadby.dk

Stor TAK til de frivillige for indsatsen!
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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 16. januar i Skæve Kirke
Tirsdag den 13. marts i Badskær Kirke

Døbte i sognene

Døbt 24. september 2017 i Badskær Kirke: 
Malthe Stenbjerg. Forældre: Pernille og Martin 
Stenbjerg Christensen

Døbt 1. oktober 2017 i Hørby 
Kirke: Elias Nedergaard Bruun. 
Forældre: Lonnie Nedergaard 
Jensen og Kristian Bruun 
Andersen

Døbt 24. september 2017 i Badskær Kirke: Daniel Rytter. 
Forældre: Helle Bertelsen Rytter og Henrik Stenberg 
Rytter

Døbt 8. oktober 2017 i Skæve Kirke: 
Alberte Fabricius Svendsen. 
Forældre: Henriette Fabricius Grave-
sen og Kenneth Klitgaard Svendsen

Døbt 1. oktober 2017 i Hørby Kirke: 
Liam Nedergaard Nielsen. 
Forældre: Chikita Nedergaard 
Helledie og Patrick Sønderskov 
Bach Nielsen



Hørby Pensionistforening og petanque
Hørby Pensionistforening

Vi vil gerne sige tak den støtte i har give os
Vi ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hørby Pensionist-Petanque klub

Vi takker medlemmer for en god sæson 
Og ønsker dem alle en rigtig god jul

samt et godt nytår

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

Er din familie udfordret i hverdagen? 
 
 
Kniber det med at få hverdagen til at hænge sammen? 

Er opdragelse en svær opgave? 

Er det svært at tale sammen på en god måde i familien? 
 
 
Langt de fleste familier oplever perioder, hvor det at være forældre kan være 
vanskeligt. Folkekirkens Familiestøtte kan hjælpe din familie med at få en bedre 
hverdag med mere trivsel. Hjælpen gives ved at støtte jer som forældre i jeres rolle 
som forældre og som rollemodeller for jeres børn. 

 
Fokusområderne i indsatsen kan være meget forskellig fra familie til familie og vil 
afhænge af dit/jeres behov for hjælp og jeres ønske om støtte. Det kan for 
eksempel være sparring om opdragelse, indarbejdelse af nye rutiner i hverdagen, 
støtte til at skabe netværk eller hjælp til at forbedre kommunikationen i familien. 

 
Vi har på nuværende tidspunkt fire forskellige tilbud til almindelige børnefamilier. 

 
 Støtte af en frivillig forældreven i hjemmet 
 PREP: Kommunikationskurser for par 
 KIFF: Samarbejdskurser for skilte forældre 
 Par-tjek 

 
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til helt almindelige familier, der oplever 
udfordringer, uanset politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde 
hjælp til familier, der har så store udfordringer, at det er kommunens opgave at 
hjælpe familien. 

 
Ønsker du at vide mere om vores tilbud, så kontakt mig meget gerne. 

 
 
 

Dorthe Kjærgaard 
Koordinator 
Folkekirkens Familiestøtte, Sæby Sogn 
Mobil: 21 59 66 16 
Mail: dokj@km.dk 
www.aalborgstift.dk/familiestotte 

 

 
 
Folkekirkens Familiestøtte – 
 Sæby Sogn 
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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. 3028 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. 4047 5199
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. 
I løbet af foråret bliver ny pjece:  Hans Ole Bækgaards, 
”Jeg kender dine gerninger!”  De syv menighedsbreve.
Har man behov for at vide, hvor langt man er kommet i 
Pjecen, så kontakt stedet, hvor bibelstudiet afholdes

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

Bibelkredsen
Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.30
Hos Lis og Vang Lundegaard, Hybenvej 3, Hørby, 
9300 Sæby, tlf. 20281363

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19.30
Hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, 
Hugdrup, 9352 Dybvad, tlf. 98864860

Onsdag den 14. marts. 2018 kl. 19.30
Hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, Hørby, 
9300 Sæby, tlf. 98466223
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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 juleferie d. 14. december og starter op igen 
efter juleferien d. 11. januar.

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

Vi holder juleferie d. 21. december og starter op igen 
efter juleferien d. 4. januar. 

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.

Torsdag den 21. december kl. 13.20 – 15.30, tirsdag den 9. januar,
tirsdag den 30. februar, tirsdag den 13. marts.

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.

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 Familiegudstjeneste med krybbespil
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Skæve 10.30 MV Juledag
 26/12 Hørby 10.30 MV 2. juledag 
 31/12  14.00 KH Nytårsaften, fælles i Volstrup
Januar 7/1 Badskær 10.30 MV 1.søndag efter H3K
 14/1 Skæve 10.30 MV 2. søndag efter H3K
 16/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 21/1 Hørby 9.00 JSM Sidste søndag efter H3K
 28/1 Skæve 10.30 MV Septuagesima
Februar 1/2 Skæve 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste,
     Kirkekoret medvirker
 4/2 Badskær 10.30 MV Seksagesima
 9/2 Skæve 22.00 MV Ungdomsgudstjeneste med Kirkeband
 11/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste med
     efterfølgende tøndeslagning 
 18/2 Hørby 9.00 HMP 1.søndag i Fasten
 25/2 Skæve 9.00 HMP 2. søndag i Fasten 
Marts 4/3 Badskær 9.00 JSM 3. søndag i Fasten
 11/3 Skæve 10.30 MV Midfaste, Kirkekoret medvirker
 13/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 18/3 Hørby 10.30 MV Maria Bebudelse
	 25/3	 Badskær	 10.30	 MV	 Palmesøndag,	Minikonfirmander	medv.

MV: Mette Volsgaard - HMP: Helge Morre Pedersen

JSM: Johnny Søndberg-Madsen - KH: Kate Hyldgaard



Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2018
Næste blad udkommer ultimo februar

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

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

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

FØLG OS 
både på facebooksiden 

“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Skæve kirke · Skævevej 68 · 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
1. søndag i advent i Skæve Kirke
Søndag den 3. december kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Skæve Kirke. Kirkekoret synger og spejderne vil tænde det 
første lys i adventskransen.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. december kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset i Hørby. Adventshygge - se side 9. 

2. søndag i advent - Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag den 10. december kl. 16.00. Kirkens organist Bo Møller, Børnegospelkoret, minikonfirmanderne, konfir-
mander, julekor og Britta Aarup medvirker.

Julegudstjeneste for førskolebørn
Onsdag den 13. december kl. 13.00 i Skæve Kirke. For børnene i Hørby Børnehus og Dybvad Børnehave og deres 
familier. De store børn går Lucia-optog.

Julekoncert
Onsdag den 20. december kl. 19.00 i Skæve Kirke.
Kvartettrioen med organist Bo Møller sørger for julestemningen. Fri entré. Se side 3.

Julen synges ind
Torsdag den 21. december kl. 13.30 på Dybvad Ældrecenter. Kirkekoret medvirker.

Julen i kirkerne – se gudstjenestelisten side 22
  
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 16. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn i alle aldre. Se side 18.

Kyndelmissegudstjeneste
Onsdag den 1. februar i Skæve Kirke kl. 19.00. Musikgudstjeneste med tid til fordybelse. Kirkekoret medvirker

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 6. februar i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Vi ser film - se side 9.

Ungdomsgudstjeneste
Fredag den 9. februar kl. 22.00 i Skæve Kirke. Konfirmander og kirkeband medvirker.

Fastelavn 
Søndag den 11. februar kl. 14.00 i Skæve Kirke
Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tøndeslagning.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 6. marts i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Willy Farsinsen fortæller fra Grønland

Sogneindsamling
Søndag den 11. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. Pengene fra indsam-
lingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. Indsamlingen arrangeres 
lokalt i de forskellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er også med! Efter indsamlingen bydes der på pizza.
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på telefon: 98 86 90 98

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 13. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 18.

Sogneaften på Knudseje
Onsdag den 14. marts kl. 19.00 foredrag ved forfatter Knud Sørensen. Se side 9.

Konfirmandgospel
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 i Skæve Kirke. Konfirmander synger under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen.

Palmesøndag med påskespil
Den 25. marts kl. 10.30 opfører minikonfirmanderne påskespil ved gudstjenesten i Badskær.
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