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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Kreative konfirmander

Ligesom sidste år har også dette års konfirmander lavet 
ikoner over deres konfirmationsord (sætninger fra 
bibelen). Ikonerne er små billede, der gennem symbo-
ler, farver og motiver siger noget om det, der ligger i de 
ord, de har valgt.
Konfirmationsordene, 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.

Konfirmandernes ikoner kan ses her:



Kerlos Hekmat lsho Mansur 
Mads Birkebæk Nielsen
Karoline Mathilde Kvist Dahl 
Mia Korgaard Hansen 
Sebastian Heidemann Birk Christiansen 
Philip Andersen 
Amalie Bonde Beck 
Jesper Wunderov Dahl Andersen 
Line Hald Jørgensen
Elin Lykke Madsen
Magnus Bjørn Kramer Jacobsen
Mikkel Bech Balzer

Maja Hestvang Andersen
Amalie Kragh Bechfeldt 
Maria Stubberup Nielsen
Laura Holm Kristensen
Oliver Ørvad Jensen
Jelmer Erik Scholten
Nicklas Schramm Karlsen 
Paw Martin Frandsen
Mikkel Faurholt Sørensen
Tobias Mosberg Knudsen
Andreas Brøner Thygesen
Malthe Dalgaard Nielsen



Så har vi jo allerede været igennem meget af forårets 
spændende program: Bæverspejderne har lært 
om dyrene i skoven, bævervenner og fået mærket 
Bæverdammen, det sluttede af med at de blev malet 
som grævlinger, fandt spiselige ting i naturen og 
bandt knuder på syltede regnorme (makaroni). De 
har genopfrisket lidt om førstehjælp, natur, fremmede 
lande og mad. En aften havde de store spejdere 
arrangeret et middelalderløb for dem. Vi har været på 
lagkage og detektivløb, en aften skulle de på snoløb, 
følge et reb gennem skoven, det var ikke lige så nemt. 
Nu vejret bliver bedre skal vi mere ud i naturen og lave 
spændende mad på bål.

Spejdernes program har budt på pionering, 
førstehjælp, Find hjem-løb, og fangeleg-mærket. Vi 
har hygget, lavet mad og lejrbålshygget indendørs. 
Der er øvet morse, koder, programlægning og lavet 
patruljerum. Indimellem møder/arrangementer 
sammen med andre spejdere, vi kender jo en del fra 
Spejdernes Lejr 2017, og har lige fået den gode nyhed, 
at der kommer en lejr mere i 2022.

I starten af april havde vi inviteret spejdere fra 
grupperne i Østervrå, Dybvad og Ravnshøj til fælles 
leg med smuglerløb, det var rigtig sjovt at være en 
kæmpe flok spejdere samlet og lege sammen på 
tværs af alder og grupper. Vi sluttede aftenen af med 
snobrød over bål.

Vi holder alle møde om mandagen, tiden mellem 
spejdermøderne bliver brugt til lederhygge/mad og 
planlægning.

Bæveremøde kl. 16.30 – 17.45 (vi henter børn i SFO)
Spejdermøde kl. 18.30-20.00
Rovere holder arrangementer en gang hvert kvartal.

Alle børn og voksne er velkommen til at kigge forbi 
spejderhuset, for enden af Brombærvej i Hørby - vi kan 
altid bruge flere børn og voksne at lege, lære og dele 
gode naturoplevelser med.

Se hvad der sker på vores facebook-side: 
”KFUM Spejderne Hørby”

Gruppeleder Anne Marie Jensen 
29937871 - mail: amj@spejdernet.dk

KFUM-Spejdernes strategi: 
I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at 
fokusere på tre områder:

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber

Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe 
stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. 
Det gode spejderarbejde skal være mere attraktivt og 
tilgængeligt for flere.

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter

Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter 
og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, 
som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere og 
samarbejdspartnere.

Vi rækker ud over os selv

Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at 
gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed 
over at bidrage til og at være en del af noget større og 
meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over 
os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spejdere, 
kulturer, og landegrænser.
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby





Set og sket i sognene
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Konfirmandovernatning i Skæve Kirke Forfatter Knud Sørensen på Knudseje

Fastelavnsgudstjeneste i Skæve Kirke med besøg af fiskeren Peter, Hulk, en forklædt præst og gospelbørn

Konfirmandgospel med Joachim Hejslet i Skæve Kirke - en stor succes som altid!

Påskespil med minikonfirmander i Badskær Kirke Påskemåltid i Sognehuset i Hørby
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Britta og Mathilde Aarup spiller Langfredag Påskehaver lavet af sognets børn

Masser af musik i kirkerne - her er det Kirkebandet og Brass Ensemble Sæby

Dybvad spejderne til økodag

Musikalsk legestue i Dybvad Musical’en ”Opstanden” v/Kirkekoret



På besøg i Indien
- uddrag af rejseblog
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I februar måned blev det igen tid til at tage til Indien 
og besøge Skoleprojektet, som vores sogne har støtte i 
efterhånden mange år.

Vi var seks personer der tog af sted for bl.a. at indvie 
sognets og Sæby Rotary Klubs nye bygning i Sandapet-
tai; nemlig Tove og Ludvig, Jesper, Kirsten, Mette og 
Svend Erik. Vi tog af sted fra Aalborg lufthavn den 13. 
februar kl. 06:00 og efter mellemlandinger i Amster-
dam og Mumbai skulle vi ankomme til Chennai den 
14. tidligt om morgenen.

Undervejs opdaterede vi en blog med vore oplevelser – 
og den vil vi gerne dele her:

13. februar 2018: Ready for takeoff!
Man må tidligt op for at nå det antal kilometer, der 
skal tilbagelægges mellem Dybvad og Tirukoilur! Men 
NU er vi klar til første hop til Amsterdam – dernæst 
Mumbai og Chennai.

14. februar 2018: Så nåede vi frem...
…godt nok kun med nød og næppe, for køen til im-
migrationsmyndighederne i Mumbai var RIGTIG 
lang, og de skyndte sig ikke! Derfor var gaten egentlig 
lukket da vi nåede igennem security for at flyve videre 
til Chennai – men lidt trusler og et par NOGET skarpe 
blikke fra Kirsten fik skræmt dem til at stoppe flyve-
ren og tage os med. Et par timers søvn på Women’s 
Hostel i Chennai (hvor vi også fik dejlig morgenmad 
hos vores gamle bekendte Ruby), og så gik turen mod 
Tirukoilur, hvor vi så Sundars nye kontor og besøgte 
flere forskellige af hans projekter med evening-study-
centers. Det er en slags lektiecafé, hvor børnene kan 
komme efter skole og lære mere – også for de dalit-
børn, der IKKE må/kan gå i skole. Og SÅ var en god 
nats søvn på hotel med god indisk mad og aircondition 
ellers tiltrængt. Så nu er vi klar til torsdags-program-
met, hvor vi skal besøge Else Krog Tailoring Centre og 
flytte til vores faste gæstehus på den store kostskole i 
Siloam…

15. februar 2018: Torsdag på farten 
Første hele dag på farten startede på Else Krog Skill 
Training Centre, hvor unge piger lærer skrædderfaget. 
Det var især til stor glæde at se, hvor meget de tidli-
gere studerende havde fået ud af uddannelsen – sådan 
nogle mødte vi nemlig også; og besøgte derhjemme, 
hvor de havde købt en symaskine og nu tjente til deres 
eget og familiens levebrød. Mens damerne fik tilpas-
set deres indiske outfits hos én af dem, tog herrerne 
tilbage til Sundars kontor i en auto (som mange andre 
steder er kendt som tuk-tuk). 11 personer kunne vi lige 
få moslet ind i sådan en lille maskine, og de 8 indere 
syntes, det var mega fedt at køre med sådan nogle 
blege gespenster. Efter frokost og lidt mødeaktivitet 
gik turen til Siloam, hvor vi skal have base fremover 
(med undtagelse af et par smutture til Pondicherry og 
Trankebar; tidligere franske og danske kolonier). Efter 
indkvartering og en meget højtidelig velkomst (hvor vi 
p.g.a. trafik m.v. var et par timer forsinket – og hvor et 
par lokale kvindegrupper, som var inviteret med, der-
for nok ikke lige fik lavet aftensmad til deres familier 
dén dag!) skulle vi på besøg hos John Dougles og hans 
familie. John har tidligere besøgt Skæve-Hørby, og vi 
fik en perfekt tilpasset (læs: dansk-letkrydret) middag 
i anledning af hans og fruens bryllupsdag. Fredagens 
program indeholder besøg på ikke mindre end fire 
skoler – og heldigvis også et besøg i et spændende 
hindutempel på vejen tilbage til Siloam.



16. februar 2018: 4 skolebesøg og 1 åndeuddrivelse
Fredagsprogrammet var tæt pakket… Hele 4 skoler 
skulle besøges – startende med morgensamling på en 
byskole umiddelbart i nærheden af vores guesthouse, 
og hernæst en virkelig fattig skole med større elever 
(men hvor der dog var sat et projekt med undervis-
ning på tablets i gang) – her var der behov for mange 
hjælpende hænder. Efter frokost vendte vi bilerne mod 
oplandet og nogle små skoler, hvor der var forberedt 
fantastisk flotte forestillinger. Blandt andet var der 
hoppende og syngende frøer, Pete the Cat var blevet 
væk, traditionel indisk sang, samt showdans i traditio-
nel indisk stil med flotte kostumer. På den første skole 
var der var én headmaster og to lærere; sidstnævnte 
kendte vi hver især fra tidligere – Johannes, der er 
Sundars søn, og Jennie, som tidligere har arbejdet på 
ALCs hovedkvarter. På den sidste skole i Parikkal, 
ramte cyklonen Thane hårdt for år tilbage, og på dette 
tidspunkt donerede Skæve-Hørby sogn akut et helt nyt 
tag, så undervisningen kunne genoptages. Dejligt at se, 

at pengene falder på et tørt sted (bogstaveligt talt). På 
hjemturen gjorde vi stop ved et hindutempel, hvor en 
uddrivelse af onde ånder var i fuld gang – og så skulle 
vi altså lige shoppe amok også; så nu sidder de for-
retningsdrivende i Tirukoilurs handelsstandsforening 
formentlig og gnider sig i hænderne.

I morgen skal vi på ægte ferie! Nemlig udflugt til den 
gamle danske koloni Trankebar, hvor vi skal overnatte 
på hotel, og søndag til Pondicherry; en gammel fransk 
koloni… Vi glæder os!
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18. februar 2018: Et par dages ferie i Trankebar og 
Pondicherry
Weekendens program bød på afslapning i den gamle 
danske handelsstation Trankebar med Fort Dansborg 
og den gamle franske koloniby Pondicherry. Da vi kom 
tilbage til Siloam oplevede vi et flot og livsbekræftende 
show på stedets pigekostskole.

19. februar 2018: Indvielse af vores nye klasselokaler
I dag har vi oplevet at være konger og dronninger! 
Dagen begyndte med at Kirsten, Mette og Tove blev 
klædt på som indiske kvinder. De blev rigtig flotte og 
vakte stor beundring hos de rigtige indiske – altså dem 
med den brune hud. Inden afgang så vi lidt af pigernes 
håndarbejder. Der var både hæklede og strikkede huer 
og halstørklæder og andre ting fremstillet af forskel-
ligt plastik. Senere viste Epzi (som har været på besøg 
hos os for et par år siden) og 2 andre kvindelige en-
gelsklærere hvordan de underviser både børn og andre 
engelsklærere.

Så blev det tid til afgang til den store ceremoni med 
indvielse af klasselokalerne i Sandapettai. Det er de 
2 klasseværelser, kirken har betalt på de sidste 4 års 
projekt. Med masser af taler; herunder Biskoppen og 
Executive Director for skoleprojektet, samt flot dans 
af børnene, blev lokalerne indviet på bedste manér. 
Det var et stort øjeblik, som vi har glædet os til længe 
– og der var begejstring hele vejen rundt. Ca. 300 fotos 
senere kunne vi gå en lille tur i området og besigtige 
vores nye bygning på afstand – en herlig og uforglem-
melig oplevelse. Tilbage på Siloam skulle der afhol-
des traditionelle indiske møder med skolefolkene og 
biskoppens folk. Der er mange lovprisninger, man skal 
igennem, før man kommer til sagens kerne – men med 
lidt tålmodighed kommer man langt! I morgen går 
turen til tre forskellige skoler, og til aften er vi inviteret 
hjem til Mr. Deivaneethi, som er den øverste leder i 
skoleprojektet.



21. februar 2018: Kalrayan Hills 
Onsdagen bød på heldagsudflugt til Kalrayan Hills – et 
fantastisk smukt bjergområde, hvor man for en stund 
(næsten) glemmer alt affaldet, trafikken og støjen. Vi 
skulle besøge to skoler, der begge havde arrangeret fle-
re forskellige aktiviteter: Elementary School viste ind-
slag fra deres English+ program med Old Mac Donald 
Had a Farm og en historie med abekatte, der faldt ned 
så deres mor måtte ringe til lægen. Det er forunder-
ligt at høre deres indisk-engelske, som de lærer totalt 
udenad. På High School skulle vi selv hjælpe til med 
at skrive velkomst-hilsenen i sandet foran indgangen, 
male et Dannebrogsflag, afsløre plakater med forskelli-
ge visdomsord – og minsandten om ikke også vi skulle 
hjælpe med at plante blomster. SÅ meget arbejde har 
vi da aldrig lavet på én dag hernede! Dernæst var der 
fremvisning af et nyt computerrum – inspektøren, 
Ravi, er særdeles dygtig; også til at skaffe donationer 
og få tingene ført ud i livet, så skolen er allerede blevet 
hævet væsentligt i standard på den korte tid, han har 
været der. Frokosten blev indtaget på palmeblade, og 
efterfølgende var der taler og rundvisning. En herlig 
dag, som bestemt var 5 timers køretur værd.

Vel hjemvendt til Siloam besøgte vi lige kirken, som 
ligger på området – og nu skal der så pakkes til hjem-
turen, der starter i morgen. Først skal vi dog lige til 
morgensamling på en skole i Thiruvannamalai, besøge 
vores første skole i Somasipadi og have frokost i Timo-
thy Centre, som er ALC’s hovedkvarter i storbyen. Og 
SÅ går turen ellers mod Chennai Airport, hvorfra vi 
letter mod Mumbai og Amsterdam kl. 22.

Inden turen hjemad for alvor startede, besøgte vi vores 
allerførste projekt; nemlig skolebygninger og dejlige 
børn og voksne i Somasipadi:
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personalet i huset, havde vi inviteret til fest om afte-
nen. Det gav plads til at pårørende, der ellers ikke har 
mulighed for at deltage, hvis de er på arbejdsmarkedet, 
kunne komme og være med. Vi spiste helstegt patte-
gris, med en masse dejligt tilbehør. Et lille amerikansk 
lotteri blev der også plads til, og så var der kaffe og 
en masse guf. En skøn aften, som vi helt sikkert vil 
gentage.

Nu hvor vinteren har sluppet sit tag, er vi startet op 
med gåture. Vi går mandag eftermiddag kl. 14. Er der 
nogen der kunne tænke sig at være med, er man meget 
velkommen. Vi går ikke i rask trav, det gælder om at 
komme ud og få rørt sig lidt, hvor der er ledsagere 
med.

Damernes Butik har igen aflagt os et besøg. Hyggehol-
dets damer gik model, og de viste os alt fra selskabstøj 
til dejligt nattøj.

Lotte Riisholt - vinderen af prisen som ” Årets kvinde-
lige dansk top solist 2018” - kommer og giver koncert d 
15. maj. Hyggeholdet byder på deres populære kaffe & 
kagebord – et kæmpe hit for alle der deltager. 

Mandeturene er fortsat en stor succes – og nu hvor 
bladene bliver grønne, hvor mark og skov står i fuldt 
flor, kan vi glæde os over at alt det vand, der lå rundt 
omkring på markerne, heldigvis er væk, og der har 
været travlhed for at få tilsået igen. Selv om vi tror at vi 
har været på de fleste små og kringlede veje i Nordjyl-
land, så kan det ske at vi lige finder en ny lille vej at 
komme ud ad.

Det er populært at komme ud og køre en tur, og derfor 
har vi booket to af de små busser nogle gange i foråret 
og efteråret. Det giver også damerne en mulighed for 
at komme med ud på tur – og til disse ture bestiller vi 
madpakker, og finder et sted at nyde vores mad.

Stor udflugt

Tirsdag d 10. juli har vi planlagt vores store sommer-
udflugt: Vi kører med stor bus ud for at nyde som-
merlandet, vi har bestilt kaffe på restaurant ”Bramslev 
Bakker”.  

Aftensmaden vil vi nyde sammen, når vi kommer 
tilbage til Dybvad. Det er sådan, vi har afsluttet som-
merudflugten de sidste år – det giver sådan en god 
afslutning på en dejlig dag. Der vil blive tilmelding, 
og er der nogen, der har fået lyst til at komme med, så 
kontakt os i Aktivitetscenteret.

Det er muligt at vi er et lille Aktivitetscenter, men vi 
synes, der er gang i mange forskellige og indholdsrige 
aktiviteter. 

Har du fået lyst til at komme og være med til en aktivi-
tet, være frivillig eller på anden måde støtte op om-
kring os, så er du altid velkommen til at kigge ind.

God sommer til alle fra:
Aktivitetscenteret & Hyggeholdet.
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