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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Pinse - kirkeårets højdepunkt

Pinse er kirkeårets højdepunkt: Der, hvor Helligånden 
kommer over mennesker, og hvor alle brikkerne falder 
på plads, og alt det gådefulde fremstår i et forklaret lys. 

Men kan det nu være rigtigt? Hvad med julen, hvor 
vi fejrer Jesu fødsel? Og hvad med påsken, hvor Jesus 
overvandt døden for vores skyld? 

Nej, uden jul og påske, havde der ikke været nogen 
kristendom og heller ingen pinse Og alligevel vover 
jeg at kalde pinsen for kirkeårets højdepunkt. For 
uden pinsen havde både julens og påskens budskab 
i bedste fald været gode historier. Hvis vi altså over-
hovedet havde hørt de historier. For uden pinsen ville 
de sikkert for længst have været både gemt og glemt. 
For uden pinsen så var kristendommen aldrig blevet 
til nutid. Så var det aldrig blevet noget, der kom os og 
vore liv ved.

Derfor er det jo også at man kalder pinsen for Kirkens 
fødselsdag. Fordi pinsen/Helligånden er begyndelsen 
på det hele. Pinsen er begyndelsen på livet som kristen. 
Den er begyndelsen på livet med Gud. 

Først da Pinseunderet skete, og disciplene blev fyldt 

af Helligånden, forstod de, at selv om Jesus fysisk var 
væk, så han var stadig til stede. Han var der på en ny 
måde, som en levende og livgivende ånd, der blæste 
på, at de var bange og usikre og modløse. Og Ånden 
fik det til at brænde i dem, så de kunne fortælle sand-
heden om Gud, så det kom til at give genlyd langt ud 
over jorden. Og langt op gennem tiden, helt frem til os 
i dag.

Med Helligånden var noget nyt blevet til. Ja, først med 
Helligånden fik julens og påskens begivenheder betyd-
ning for mennesker.
Pinsen er begyndelsen!
Og derfor kan man også med rette kalde pinsen for 
kirkeårets højdepunkt.

Med pinsen og Helligåndens komme, bliver menne-
sker rørt af Gud selv. Og da bliver alt det med Jesus 
pludselig nærværende og vedkommende.
Og ud af det blev den kristne kirke født. Så når der 
også her i vore sogne er kirker, skyldes det, at Guds 
Ånd har været her og er her!
Pinsen er kirkeårets højdepunkt, for den er begyndel-
sen på menneskers liv med Gud.

Glædelig Pinse og god sommer! 



Årets konfirmander

Alberte Thiesen Østergaard, Anna Burskov Fabricius, Anne Varlund Jensen, Christoffer Hofmann Clausen, 
Eimante Astrauskaite, Jacob Bouet, Jasmin Fjeldgaard Frydendal, Laura Bærbach Nybro Christensen , Laura 
Rønnest Mølgaard Olesen, Marie Bundgaard Jensen, Mathilde Dorf Falk Hansen, Mathilde Kamilla Jørgensen, 
Matilde Christensen, Niels Chemnitz Skovsgaard, Ronja Maria Honoré Gundersen, Silas Loven Rytter

Andreas Reuter Svennesen, Anna-Louise Carlsen, Hannah Enni Helfenstein, Lærke Fuglsang Grøntved, Markus 
Andreassen Bendtsen, Mathilde Brinkmann Larsen, Nikolaj Arvidson, Victor Bering Nielsen
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Søndag d. 23. juni kl. 8.00 i Badskær Kirke

Vi begynder og slutter vores 
vandring ved Badskær Kirke. 
Undervejs er der små pauser 

med tid til oplæsning og stilhed. 

Vi slutter med gudstjeneste i Badskær 
Kirke kl. 10.30. Inden gudstjenesten 
serveres der rundstykker og kaffe.

Sommerfest
 i præstegårdshaven 

Medbring kød til grillen, så sørger 
Menighedsrådet for resten. 
I løbet af aftenen vil vi synge nogle 
af sommerens dejlige sange.

Tilmelding 
til Mette Volsgaard 
Tlf.: 98864110 
eller mv@km.dk 
senest onsdag 
den 12. juni.

Fredag den 14. juni kl. 18.00

Kom og 
vær med

Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby 
og Skæve holder fælles gudstjeneste 
i Søparken, Dybvad. 

Kirkebandet og Gospel for børn 
medvirker ved gudstjenesten. 

2. pinsedag mandag d.10. juni kl. 10.30 i Søparken i Dybvad

Søndag den 25. august kl. 19.00 holdes en stemningsfuld gudstjeneste i Søparken.
Vi går rundt om søen og undervejs gør vi holdt og synger og lytter sammen

VANDREgudstjeneste
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KFUM Spejderne i Dybvad har haft et travlt forår! Vi 
startede allerede tidligt på året med at tage et mærke 
til uniformen, hvor vi hver måned skal gå en vandretur 
på 5 km i et helt år, så der har vi 1/2 år tilbage.

Vi gik i gang med at lave lejrstole, det var en større 
opgave, hvor vi bl.a. skulle save og endda på skrå, 
der skulle bores og skrues og til sidst brændes navn i 
stolene, men det blev et godt resultat.

Vi begynder nu på et nyt projekt, hvor de selv skal 
fremstille en kniv helt fra bunden, samt selv lave skede 
- det bliver et spændende projekt, som vi ser frem til.

Kristi Himmelfartsdag skal vi på løb i distriktet, og her 
skal ulvene afsted for at forsvare deres førsteplads fra 
sidste år, så der bliver hård konkurrence - men vi klør 
på med krum hals.

Vi er kun en mindre flok spejdere i Dybvad; bævere, 
ulve og juniorspejdere. Og som en af spejderne sagde: 
”Det er dejligt at komme til spejder, fordi vi har så godt 
et sammenhold”.

Planen er, at vi snart tager på en fisketur til en put 
&take sø, hvor vi må overnatte og derfor også prøve 
at fiske om natten - men først vil vi tage en weekend, 
hvor vi sover i telt ved spejderhuset, da de mindste 
endnu ikke har prøvet at overnatte i telt.

Så nærmer vi os sommerferien, men her har vi ikke 
planlagt noget endnu.

Vores bævere er fra 6-8 år, ulvene er fra 8-10 år, ju-
niorspejderne er fra 10-12 år, og fra 12 år bliver man 
storspejder. Der er altid plads til en ekstra spejder i 
gruppen, hvor vi mødes hver tirsdag fra kl. 18.00 til 
19.30 til en rigtig hyggelig aften.

Hilsen fra Dybvad Spejderne

KFUM Spejderne i Dybvad

Der laves brændenældesuppe og bindes kors til fri-
luftsgudstjenesten 2. pinsedag



Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
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I Hørby er vi i fuld gang med at nyde det dejlige 
forårsvejr, der har allerede været mange gode aftner, 
hvor vi har leget og hygget ude, lavet mad over bål og 
været i gang med at tage forskellige mærker om natur - 
blandt andet gået efter spor, klar dig selv - bl.a. pakket 
taske og syet mærker på og førstehjælp, så vi altid vil 
være klar til at hjælpe.

Til Hørby Messen stod vi klar og delte indgangbilletter 
ud, hvor en sød spejdertøs Leah fandt et flot gammelt 
spejder-viskestykke.

Lederne Caroline og jeg har været på kursus i Hobro 
sammen med ca. 300 andre ledere fra hele landet, for 
at udveksle ideer og få masser af nye input til spej-
derarbejdet, vi var nogle af de få, rå der sov i telt, men 
lavede også aktiviteter som en ske i træ og spændende 
mad på trangia og lærte mange nye, sjove lege - dem 
har vi allerede fået lært videre til spejderne.

Mandag i påskeferien havde vi indbudt alle børn i 
Hørby SFO til at være med til en spejderdag, hvor vi 
havde en masse sjove poster på spejdergrunden, byg-
gede hule og lavede mad over bål, vi var ca. 30 der nød 
dagen sammen i det flotte april-vejr. 

I ugen efter havde vi indbudt til Spis og Syng Sammen 
aften i spejderhuset, her havde grupperådet sammen 
lavet svensk pølseret til de godt 50 gæster, herefter gik 
spejdere og andre børn ud og legede, mens de voksne 
sang en masse gode spejdersange sammen med An-
nette og Hans Bilde. Bagefter hjalp alle med opvask og 
oprydning, og sluttede aftenen med kaffe og hjemme-
bag.

Vores unge leder Sille Østergård Lauritsen er en super 
engageret og hjælpsom leder, der gør en kæmpe ind-
sats i Hørby Gruppe, derfor havde vi indstillet hende 
til prisen “Årets Ungleder” i Frederikshavn Kommune, 
og den vandt hun - og fik den overrakt til prisfesten i 
det Musiske Hus. Det er vi rigtig stolte af, og det kan 
Sille også godt være.

Klanen af gamle spejdere har holdt møde i april, med 
opgaveløb/gåtur omkring Lyngså, en masse skøre 
opgaver skulle løses, en tur i havet og mad tilberedt 
udendørs, selvfølgelig endte aftenen med lejrbål, aften-
løb og gode spejdersange omkring bålet.

Vi har lavet fællesmøde for alle bæver-ulvespejdere i 
Østvendsyssel Distrikt, hvor 45 var tilmeldt til en rejse 
med Eventyrenes Klub - dog kun i Millerskoven, med 
poster om forskellige lande.

Spejderne har taget et mærke, der kaldes Kolle-kolle, 
det går ud på at spejderne bor i Spejderhuset en hel 
uge, hvor de selv skal få alt til at fungere, mht. skole, 
andre fritidsaktiviteter, lektier, aftensmad, madpak-

ker. Det var en god øvelse, der helt automatisk giver 
et meget bedre sammenhold. Snart venter en tur med 
Spejderskibet Klitta for de store spejdere, og til efter-
året skal vi en weekend på Ungdomsøen, men inden 
da skal der øves, leges og læres en masse andet. 

Vi har været ved at kigge i gamle dagbøger, da vi sam-
men med korpset er ved at få klarlagt hvornår Hørby 
Gruppe startede, og har fundet frem til at det var helt 
tilbage i 1959, spejderarbejdet startede. Selve spejder-
huset har 40 års jubilæum, da det blev indviet d. 10. 
november 1979. Derfor inviterer Hørby Gruppe til 
reception i spejderhuset lørdag d. 9. november, så sæt 
gerne kryds i kalenderen allerede nu, hvis du vil være 
med til at fejre os.
Har du oplysninger eller gamle papirer, billeder eller 
andet, vil vi meget gerne se/låne det - du er meget 
velkommen til at tage kontakt til GL Anne Marie.

Bæver/Ulve i Hørby (0. - 3. klasse) holder møde 
i spejderhuset mandage kl. 16.30-17.45

Spejderne (4. - 8. klasse) holder møde i spejderhuset 
mandage kl. 18.30-21.00

Rovere (over 18 år) mødes ca. en gang i kvartalet og 
laver klanmøder/arrangementer.

Alle er velkomne til at være med, kig forbi og se om 
spejderlivet også er noget for dig! Er du voksen/for-
ælder og har lyst til at give en hånd med, er du også 
meget velkommen.

Yderligere info på facebook/KFUM Spejderne Hørby 
eller kontakt Gruppeleder Anne Marie Jensen 
på telefon 2993 7871
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Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 20. juni 2019 
kl. 19.00  i Mariehuset, Strandgade 13, 9300 Sæby med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om Kirkehøjskolens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage  

før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg er (udpeget af menighedsrådene): 
Birger Kousholt (Sæby menighedsråd)  
Kirsten Fuglsang (gl. Volstrup menighedsråd) 
På valg er endvidere Else Thomsen 

7. Valg af 2 revisorer  og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Sæby, den 7. marts 2019.

Bestyrelsen

Nyt fra Kirkehøjskolen

Tirsdag d. 3. september kl. 19.00: 
Winnie Rischel med foredraget “Der er altid en vej - livets døre”

Tirsdag d. 1. oktober kl. 14.00: 
Axel Fiedler med foredraget “Fra dreng i Hals til flådechef i Frederikshavn”

Foredrag og 
eftermiddags-

kaffe 20 kr.

8 
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Dybvad Børnehave
Siden sidst:
Vi har budt velkommen til Marie, Ninna, Valdemar, 
Vlad, Emil og Josefine (pr. 16/5). Der er nu 35 børn i 
børnehaven og der er flere, som er indskrevet til start 
de næste måneder. Dejligt, at der stadig er mange børn 
i Dybvad-området.

I arbejdet med læreplanstemaet KULTURELLE UD-
TRYKSFORMER OG VÆRDIER har de 3-4 årige været 
i teater 2 gange. Vi har oplevet Store og Små Hemme-
ligheder og Mariehønen Evigglad. Børnene var meget 
optaget af, hvad der foregik på scenen, og syntes det 
var sjovt.  Forestillingerne var i Sæby, så vi kørte i bus 
derhen og var på biblioteket bagefter. Sæby bibliotek 
har lavet et fantastisk børneområde med masser af 
legesager, samt hyggelige huler med læsestof. Børn og 
voksne er meget glade for at besøge biblioteket.
 
En del af LÆRINGSMÅLENE i læreplanstemaet er, at 
børnene udvikler kompetence til at blive inspireret og 
inddraget i samfundets kulturelle fælleskaber, forstå 
egen og andres kulturer, samt at være kreativ.

Vi har udfordret børnenes kreativitet i arbejdet med at 
tegne og male fugle på akvarelpapir. Vi snakkede og 
læste en del om fugle inden de blev tegnet. En proces, 
der optog børnene, og de fik selv fundet den fugl, de 
ville male. De flotte fugle pryder nu vægen i børneha-
ven.

Sidst i april havde vi BEDSTEFORÆLDREDAG i bør-
nehaven, en skøn eftermiddag med dejligt vejr, masser 
af medbragt kage og glade børn, der stolt viste deres 
børnehave frem.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer med masser af 
dejligt vejr.

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen



Hyggeholdets venner:
1. april er vi nået til et nyt år for Hyggeholdets venner, 
vi har sendt nyhedsbrev ud til de, der er medlemmer 
af Hyggeholdets venner, og vil gerne sige tak for de 
bidrag vi har fået. Hyggeholdets venner er en forening 
vi har lavet, hvor det drejer sig om at få lidt penge i 
kassen til at lave nye aktiviteter for vores brugere. Syn-
tes du også det lyder som en god idé, så er du meget 
velkommen til at være med. Det koster 100 kroner om 
året at være medlem af Hyggeholdets venner. Pengene 
kan afleveres i Aktivitetscenteret eller indsættes på 
kontonr.: 7420-1196263.

Pålægskagemand:
Sidst i februar lavede vi en lille pålægskagemands fest. 
Vi havde fået foræret penge fra pårørende til at lave 
lidt hygge. Vi valgte at lave en dag med personale, bru-
gere og hyggeholdet, hvor vi spiste sammen til frokost. 
Hyggeholdet indkøbte øl og vand samt en lille snaps, 
og så var der frokost til alle. Stor tak til de pårørende.

Ældresagen:
Ældresagen kontaktede os, da de gerne ville lave et ar-
rangement her på stedet. Det blev til en skøn eftermid-
dag, hvor Ældresagen kom med kaffe, brød og sågar 
også med blomster til bordet. Underholdningen bød på 
Hansen trio + 1 – det var et meget muntert musikind-
slag, hvor vi kunne synge med på rigtig mange sange. 

Mandskoret:
Vi havde en dejlig aften med Frederikshavns Mands-
kor. De kom 14 sangglade mænd, og de kunne sande-
lig synge. De havde sanghæfter med, så vi kunne også 
synge med.

Center for Papirklip:
To busser og så var der afgang til ”Center for Papir-
klip”. Hvor var det flot – vi blev modtaget af Bit Vejle 
der ejer galleriet. Bit Vejle fortalte om centeret - og efter 
en rundtur, hvor vi studerede de små detaljer nøje, var 
det tid til frokost i cafeen. Vi sluttede dagen af med 
vores medbragte kaffe og hjemmebag ved Bratbjerg-
søerne. Her var der så dejligt vejr, at vi kunne sidde 
udenfor.

Banko:
Torsdag d. 11. april havde vi et stort bankospil i 
forsamlingshuset. Borgerforeningen, Hyggeholdet og 
Aktivitetscenteret havde sammen inviteret til et stort 
hyggebanko. Vi ville gerne lave en hyggelig aften, hvor 
alle havde mulighed for at deltage. Hyggeholdet og 
Aktivitetscenteret havde tilbudt at være behjælpelige 
hvis der var nogen, der havde brug for et par ”ekstra 
øjne”. Der var mange flotte gevinster, og vi synes, det 
var en dejlig aften, hvor ca. 115 deltog.

Ældresagens sangkor:
Sidst i april havde vi besøg af Ældresagens sangkor. 
De er ca. 20 medlemmer, der er både kvinder og mænd 
med i koret. Koret startede med at synge, og i kaffe-
pausen var der delt sangbøger ud, og vi sang mange 
fælles sange. Derefter sang koret igen nogle sange. Selv 
om medlemmerne er kommet noget op i alderen, så er 
der ingen fejl på stemmerne, vi havde en dejlig efter-
middag.
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Nyt fra Dybvad Aktivitetscenter og Hyggeholdet

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

Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året



Forårsfest:
Maj måned bød på vores store forårsfest. Her havde vi 
inviteret brugere, pårørende og personale til at komme 
og spise helstegt pattegris med dejligt tilbehør. Der 
var trængsel i Aktivitetscenteret på denne aften, hvor 
mange havde takket ja til at komme og fejre, at foråret 
er kommet. Vi nød den dejlige mad, som Jens Ole stod 
for at skære ud. I pausen solgte vi amerikansk lotteri, 
og så var der kaffe og lidt lækkert dertil.

Inden det nye Sogneblad udkommer:

Øster skoven:
Så er vi klar med to busser til en tur i Slotved skov ved 
Sindal. Vi starter med at besøge Niels Regnar Sørensen, 
her vil vi spise vores madpakker, og Niels Regnar vil 
fortælle om skoven og dyrene. I skoven er der i marts 
2018 udsat krondyr, skoven er omkranset af hegn, og 
vi håber naturligvis at få et glimt af et par dyr. 

Claus Søbye:
I maj kommer Claus Søbye og underholder. Claus Sø-
bye synger, fortæller en bette historie på vendelbomål 
og vi glæder os til en munter eftermiddag i Aktivitets-
centeret.

Teglovnen:
Så bød der sig lige en anledning til at komme afsted 
med to busser igen. Vi har fået lov til at besøge ”Stut-
teri Teglovnen” mellem Skæve og Flauenskjold. Det 
glæder vi os rigtig meget til, og det forlyder at der vil 
være yderligere fire føl født inden vi kommer på besøg 
sidst i maj.

Sommeraftensang:
Den 18. juni vil vi få besøg af Britta og Jette. De vil 
spille på tværfløjte og klaver. Der bliver fællessange og 
plads til at opfylde ønsker. Det er et aftenarrangement, 
og vi kalder det ”sommeraftensang.” Alle, der har lyst, 
er velkommen. Der vil være en lille entre.

Sommerudflugt:
Den 2. juli inviterer vi på vores store sommerudflugt. 
Vi kører fra Aktivitetscenteret kl 13.30. Kaffen vil vi 
nyde i Skagen, derefter går turen over Hirtshals, mod 
Løkken og til Vrejlev. Vi forventer at være i Dybvad 
omkring 17.30, og her vil vi slutte dagen af med fælles 
aftensmad. Det er en rigtig god måde at slutte en forhå-
bentlig dejlig dag af på.

Hen over sommeren vil der blive en grillaften med de 
frivillige, og vi håber på en solnedgangstur, når vejret 
bliver rigtig godt.  

Et travlt program, med aktiviteter både inde og ude af 
huset, og mandeturene er ren nydelse, hvor vi ser på 
vores skønne natur.

Vi ønsker alle en dejlig sommer, og skulle du få lyst til 
at komme ind og se hvad vi ellers går og laver, er du 
hjertelig velkommen.  

Mange hilsner fra
Aktivitetscenteret & Hyggeholdet

Vi arbejder ud fra pjecen: ”Jeg kender dine gernin-
ger!” De syv menighedsbreve, 
af Hans Ole Bækgaard. 
Har man behov for at vide, hvor langt man 
er kommet i pjecen, så kontakt stedet hvor 
bibelstudiet afholdes.

Kunne man tænke sig at deltage i bibelkredsen, da kon-
takt et af de ovenstående værtspar.

Bibelkredsen - sommer 2019
Fredag d. 14. juni 2019 kl. 18.00
Grill-aften/sommer-hygge
Hos Emmy og Villy Farsinsen
i sommerhuset. Tlf. 98466223
(Tilmelding senest den 8. juni. 2019 til værtsparret)

Onsdag d. 11.september 2019 kl. 19.30
Hos Karin og Ernst Oehlenschlæger,
Ålborggårdvej 49, Østervrå, tlf. 20456108
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Glimt fra årets minikonfirmander
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Minikonfirmander har iforåret arbejdet med påsken, som 
sluttede med påskeoptrin i Badskær Kirke Palmesøndag.



Årets konfirmander i Skæve og Hørby Sogne
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Årets konfirmander har i foråret bl.a. haft gospelworkshop og været på påskevandring i Hørby Ådal.



Set og sket i sognene
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Festlig fastelavnsgudstjeneste i Skæve Kirke og med tøndeslagning bagefter i Spejderhuset.

En flok friske unge samlede ind 
til Folkekirkens Nødhjælp.
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Kirkebandet spiller til gudstjeneste i Hørby Kirke.

Koncert i Skæve Kirke med ”Hymn to Freedom”.

”Klezmer Duo” sang og fortalte på Knudseje 
og aftenen sluttede med fælles kædedans.

Påskemåltid Skærtorsdag i Hørby Sognehus.



Skæve IF Skæve Borgerforening
Torsdag d. 25. marts var der generalforsamling i Skæve 
Klubhus. Dirigent blev Tenna. Formandens beretning 
ved formand Heidi Skovholm. Efterfulgt af kasserer 
Benn Urenholts beretning om økonomi. Begges beret-
ning blev godkendt. Så kom det, det hele drejede sig 
om - nemlig vedtægtsændringer. Benn gennemgik de 
gamle kontra de nye. De nye vedtægter blev godkendt. 
Så nu blev det klart at foreningerne skal lægges sam-
men ved en ekstraordinær generalforsamling for begge 
foreninger d. 22. april i Skæve Klubhus.

Skæve IF har 3 petanque hold. Et i den bedste række 
(A-rækken), 2 hold i C-rækken. Vi er tilmeldt Lim-
fjordsturneringen under DGI. Det er foreløbig den 
eneste idrætsafdeling, vi har i øjeblikket. Turneringen 
er startet. Vores første hold, der var i kamp, var Skæve 
3. De var en tur i Vedsted, det var ikke den allerbedste 
start, da de tabte 4-2. Skæve 2 skal have deres første 
kamp i V. Hassing 1. maj, og A-holdet skal starte ud 
med Lundergård på hjemmebane d. 2. maj. Den 2. juni 
holder vi det første stævne, hvor vi håber på ca. 30 
hold. Der er 2 på et hold. Der er Tripel stævne d. 16. 
juni, som starter kl. 10.00.

Der er spil i Klubhuset hver onsdag kl. 19.30 - alle er 
velkomne. 

Husk Sankt Hans i Skæve.

Den 12. marts blev der afholdt generalforsamling i 
Borgerhuset. Vi startede med spis sammen, hvor vi 
var 16 deltagere - ikke mange, men hyggeligt. Derefter 
afholdt vi generalforsamlingen. Lene Bruun Larsen 
blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning 
om, hvad der var sket det forløbne år. Derefter kom 
turen til regnskabet, som Flemming fremlagde. Begge 
dele blev godkendt. Så kom vi til valg af bestyrelse, 
hvor Niels Søgaard ikke ønskede at genopstille (tak for 
det store stykke arbejde, du har lagt). I stedet stillede 
Martin Jørgensen op, og blev valgt ind. Bestyrelsen 
blev konstitueret med formand Orla Hansen, næstfor-
mand Grethe Hostrup, kasserer Flemming Nielsen og 
sekretær Else Hanghøj. Menigt medlem blev Martin 
Jørgensen.
Tirsdag d. 26. marts var der kortaften, der var to nye 
spillere.
Fredag d. 29. marts havde vi danseaften i Borgerhuset, 
der var mødt 45 danseglade mennesker op, og danse-
gulvet var altid fyldt. Dejligt. Fredag d. 26. april var 
der danseaften igen, der var der knap så mange mødt 
op, men der blev danset til den store guldmedalje.
Tirsdag d. 30. april var der igen kortaften - den sidste i 
denne omgang.
Fredag d. 31. maj er det sidste gang i denne omgang, at 
der er Bal i Borgerhuset - så er der nogen, der lige skal 
have svinget træbenet inden vi lukker for denne gang, 
er det nu.
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Kirkens Fortælletime
Tag hele familien med til fortælletime, her hører vi 
spændende historier fra bibelen, synger og leger sammen. 
Gospel for børn optræder med glade sange og til sidst 
spiser vi pasta og kødsovs sammen.

Tirsdag den 3. september kl. 17.30 i Skæve Kirke

for børn i alle aldre



Hørbys Private Pasningsordninger
Fastelavnsfest
Fredag d. 1 marts havde vi fastelavnsfest i Hørbys pri-
vate pasningsordninger - det blev en rigtig festlig dag, 
hvor børnene var klædt flot ud. Fantasien var rigtig 
stor, der var indianer, en kylling, ræv, hummer, Peter 
Plys, blæksprutte, en nisse, mariehøne og to prinsesser.
Vi startede dagen med at slå katten af tønden, og ud af 
tønden kom der frugtposer og fine katte med popcorn 
maver. Bagefter fik vi nybagte fastelavnsboller, som 
børnene selv pyntede med glasur. Da vi var færdige 
med at spise, kom vi alle ud på legepladsen, hvor vi 
nød det flotte vejr og spiste vores madpakker i fuld sol.

Affald
De private børnepassere i Hørby har samlet affald hver 
onsdag i april måned. Det er noget, børnene har gået 
meget op i, og de er dygtig til det. Vi har samlet meget 
i byen på vores gåture, og vi får snakket om, hvad det 
er vi finder Vi synes, det er vigtigt at vi lærer børnene 
hvordan vi holder naturen ren.
Vi er blevet medlem af de grønne spirer. Det er fri-
luftsrådet, som har de grønne spirer. De sætter fokus 
på naturen i børnehøjde. Vi vil bruge naturen her i 
nærområdet. Her i april har vi været i skoven, spist 
ude når vejret er til det, været ude og se påskelam, lagt 
kartofler, sået solsikke og meget mere

Mvh. Birgit Stevn og Lene Jacobsen
Private pasningsordninger i Hørby
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Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn 
 
Fonden administrerer de midler, som er overført fra den  
tidligere Ungdomshøjskole i Dybvad. 
 
Uddeling af fondens midler sker til børn og unge i Dybvad  
og omegn til følgende formål: 

 Tilskud til højskoleophold 
 Tilskud til skolerejser for enkeltpersoner 
 Støtte til aktiviteter for børn og unge 
 Støtte til udvikling af lokalsamfundet 

Ansøgning om støtte kan ske hele året og skal indgives til  
formanden for Dybvad Borgerforening: 
 

Jesper Koldtoft 
Idskovvej 16 
9352 Dybvad 
 
 jesper.koldtoft@skolekom.dk 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til  

i Søparken 
søndag den 23. juni 
 
Børneaktiviteter fra kl. 18.30 
 
Båltale kl. 20.30 
v/folketingsmedlem Bent Bøgsted 
 
Der sælges øl/vand, vafler, pølser m.v. 
 

På godt gensyn – der er naturligvis gratis adgang! 

 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dybvad Lokalhistorie 
tirsdag	den	4.	december		

kl.	19.00	i	Søparkhuset	
	

Alle	interesserede	er	velkomne	den	1.	tirsdag	i	hver	måned.	
Der	er	ingen	krav	om	medlemskab.	

	
	

Dybvad 
Lokalhistorie 

Vores lokale i Søparkhuset er åbent hver den første
tirsdag i måneden kl. 19-21 (dog ikke juli og august)

Effekter, billeder eller gode historier
fra Dybvad og omegn modtages meget gerne!

Der er ingen krav om medlemskab. 
Dybvad Lokalhistorie er vært ved øl/vand mv.

Vel mødt!
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Salme
Bongo

NYHED

Sidste torsdag i måneden er der SalmeBongo 
i Sognehuset i Hørby kl. 16.30-17.15. 
Det er for alle børn i alderen 1- 5 år 
sammen med mor, far eller bedsteforældre.

SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang.
Vi skal synge salmer med hele kroppen, spille på rytme-
instrumenter og blæse sæbebobler. Vi skal høre en lille 
historie fra bibelen og danse og lege.

  Datoer for efteråret 2019:
  29. august·  26. september, 
  31. oktober·  28. november

Tilmelding og mere info 
hos Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Kajgaard. 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller mobil: 20974763

SalmeBongo er gratis.



Dybvad Byudvikling
I marts måned opkøbte byfonden ejendommen Win-
kelsgade 6 med henblik på snarest nedrivning og 
efterfølgende forskønnelse af området. 

Efter overtagelsen blev der ryddet op omkring hu-
set, så bl.a. det væltede udhus og stakit nu er væk. I 
øjeblikket afventes høring og politisk behandling af 
foreningens ansøgning om endelig nedrivningstilla-
delse i Plan- og Miljøudvalget.

Dybvad Byudvikling overtager endvidere Dybvad 
Lægehus til sommer, og er i den forbindelse lykkedes 
med at indgå aftale med en ny læge, Tom Mathiasen, 
som overtager Bjarne Gertsens praksis når han går på 
pension pr. 1. september. 

Vi glæder os til at kunne fortælle meget mere om over-
tagelsen senere.

Læs mere om byfonden (bl.a. om, hvordan man tegner 
andele i Dybvads fortsatte udvikling) på hjemmesiden 
www.dybvadby.dk

Med venlig hilsen
- og med ønsket om en god sommer til alle,

bestyrelsen

Efter

Før
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Indre Mission - Dybvad
Program sommer 2019

Fredag d. 7. juni:  Caféaften kl. 18.30 – 21.00.
Tirsdag d. 11. juni:  Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Tirsdag d. 18. juni:  Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.
Søndag d. 23. juni:  Udflugt – program følger.
Tirsdag d. 2. juli:  Videomøde m. Leif Andersen.
Fredag d. 5. juli:  Caféaften kl. 18.30 – 21.00.
Lørdag d. 27. juli – 3. august:  Hjallerup Bibelcamping. – Se særskilt program.
Tirsdag d. 20. august:  Sognepræst Helge M. Pedersen, Albæk.
Tirsdag d. 27. august:  Videomøde.
Fredag d. 6. september:  Caféaften kl. 18.30 – 21.00.
Tirsdag d. 10. september:  Fritidsforkynder Paul Holm, Ålborg.
Tirsdag d. 24. september:  Videomøde.

 Møderne starter kl. 19.00 i Dybvad Missionshus, hvis ikke andet er bekendtgjort
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Der er pt. 23 børn i børnehaven og snart 4 børn i 
vuggestuen. Vi har også SFO lokaler, hvor skolebørn 
fra 0.-3. klasse kan være hver dag før og efter skole. 

I dagligdagen bruger vi vores læringsmiljøer rundt 
omkring i huset, hvor der er plads til leg og fordybelse, 
hvad enten man er til klippe-klister, modellervoks, lege 
mor, far og børn i dukkekrogen eller brænde noget 
energi af i puderummet. Vi bruger også vores uderum 
meget. Vi er så heldige at have Hørby By-legeplads lige 
i baghaven, og her bruges der hver dag mange timer 
på gynger, vippedyr, rutsjebane, klatretårn, svæveba-
nen og ikke mindst cykel- og mooncar-banen. 

Vi har også mulighed for at tage på skovtur tæt ved 
børnehaven eller at en af vores pædagoger tager en 
lille flok børn med ud i vores ”Christiana-cykel” og 
ser på land og by og måske drejer forbi, der hvor ét af 
børnene bor. 

Vi har netop holdt åbent hus for hele børnehuset, da vi 
endelig kunne fejre, at ombygningen af Hørby Børne-
hus er blevet færdig. Vi har fået så flotte nyrenoverede 
lokaler, blandt andet nye toiletfaciliteter, garderobe-
rum, opholdsrum og anretterkøkken for den nye vug-
gestue, tumlerum for de små og krybberum. Det har 
været et langt efterår i byggestøv og med pladsmangel, 
men nu er det endelig klar, og det er fantastisk. 

Ved åbent hus d. 24/4 kunne forældre, bedsteforældre, 
søskende mv. komme og se de nye faciliteter og huset 
var flot pyntet med flag og balloner. Børnehuset var 
vært ved kagemand fra Hørby Bageri og derudover 
var der lækker frugt, kaffe og saftevand. Tak til alle der 
tog sig tid til at kigge forbi. 

D. 30/4 kom ledelsen samt formand for Børne- og 
Ungdomsudvalget, Anders Brandt, forbi og så det fær-
dige hus. De havde både gaver med i form af Playmo-
bil til børnehaven og kænguru-stylter til SFO’en. Det 
bedste af det hele var at de havde følgeskab af Hjem-Is 
bilen, der gav is til alle. 

Hørby Børnehavehus ønsker en god sommer til alle. 

På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet 

Nyt fra Hørby Børnehus
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Døbte og viede i sognene

Døbt 17. februar 2019 Hørby Kirke:
Viktor Bouet Madsen.
Forældre: Signe Bouet Kirkegaard og Mathias Hjort-
næs Madsen 

Døbt 2. marts 2019 i Skæve Kirke: Alma Marie Bend-
sen Rasmussen. Forældre: Monica Natacha og Jeppe 
Bendsen Rasmussen 

Døbt 7. april 2019 Skæve Kirke:
Runa Marie Mertz Jensen.
Forældre: Martine og Morten Mertz Jensen

Vil du 
være med?
Har du lyst til, at være frivillig i sognet? 
 
Kom med i Skæve og Hørby Sogns frivillighedsgruppe 
og vær med til at gøre en forskel for andre. Mød andre 
engagerede og udbyg dit netværk.

Vi har mange forskellige “opgaver” og alle kan hjælpe. 
Her kan du se et udpluk og måske er der noget for dig.

Frivillighedsopgaver:
· Lave kaffe efter gudstjeneste 

· Være med i et af kirkens udvalg; 
 Indiens Venner, Musik og koncert-udvalget, 
 sogneeftermiddagsudvalget

· Gå med sognebladet

· Hjælpe til fortælletime

Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard, 
hvis du vil har lyst til at være med eller vil høre mere.

Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk. Mobil: 20974763
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Døbt 14. april 2019 i Badskær Kirke:
Agnes Elise Nielsen.
Forældre: Johanne og Niels Ole Nielsen

Døbt 12. maj 2019 i Skæve Kirke:
Rhina Rosa Lindgren Hjortshøj.
Forældre: Helene Lindgren Hjortshøj og 
Ronni Robert Thomsen

Nyt ho ld 
ti l august

Babysa l mesang
Hver onsdag i Badskær Kirke er der 
babysalmesang kl. 10.00. 
Her danser, sanser, synger og hygger vi 
i kirken, sammen med andre babyer og 
mødre. Det er for alle babyer fra 0-1 år 
sammen med deres mor eller far.

Efter babysalmesang drikker vi formiddags-
kaffe i graverboligen, ved siden af kirken.

Vi starter op onsdag d. 21.august kl. 10.00

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

Babysalmesang er gratis.
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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
vknudsen@msn.com

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, Skæve-Hørby:
Nikolaj Volsgaard
Skævevej 67, 9352 Dybvad
nikolaj@volsgaard.dk

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
henningholm1@gmail.com

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

Lisbeth Erlandsen, kontaktperson
Ålborgvej 281, 9352 Dybvad
Tlf. 4195 1290

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

Anni Nielsen
Solholtvej, 9352 Dybvad
annisolvang@dlgmail.dk

www.skaeve-hoerbysogn.dk

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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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 Sognehu-
set 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 fortæl-
letime i kirkerne. 

Vi holder sommerferie fra 6. juni 
og starter op igen 22. august. 

Tilmelding sker på maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller ring på 2097 4763 - Gospel for børn er gratis. 
Glæder mig til at synge med jer!

Kirke- og kulturmedarbejder; Maria Kajgaard

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 20.15 i Sognehu-
set 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 sommerferie fra 27. juni 
og starter op igen 22. august. 

Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i 
Skæve, Hørby og Badskær. Desuden laver vi mu-
sicals og deltager i forskellige korarrangementer 
med andre kor.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Gospel for børn Kirkekoret



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 25,-.

Tirsdag den 11. juni, tirsdag den 13. august. tirsdag den 10. september
Ældre fra området er meget velkomne til at være med.

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

Juni 2/6 Badskær 9.00 HMP 6.s.e Påske
 9/6 Hørby 10.30 MV Pinsedag
 10/6 Friluft 10.30  2. Pinsedag. Fælles friluftsgudstjeneste
     i Søparken
 16/6 Skæve 10.30 MV Trinitatis 
 23/6 Badskær 10.30 MV 1.s.e Trinitatis. Kirkevandring
     ”På vej til kirke” inden
 30/6 Skæve 10.30 MV 2.s.e Trinitatis
Juli 7/7 Hørby 10.30 MV 3.s.e. Trinitatis
 14/7 Skæve 10.30 MV 4.s.e. Trinitatis
 21/7 Badskær 10.30 MV 5.s.e. Trinitatis
 28/7 Skæve 9.00 JSM 6.s.e. Trinitatis  
August 4/8 Hørby 9.00 JSM 7.s.e. Trinitatis  
 11/8 Badskær  9.00 JSM 8.s.e. Trinitatis 
 18/8 Skæve  10.30 MV 9.s.e. Trinitatis 
 25/8 Hørby 10.30 MV 10.s.e. Trinitatis  
 25/8 Søparken 19.00 MV Vandregudstjeneste
September 1/9 Skæve  10.30 MV 11.s.e. Trinitatis
 3/9 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime 
 8/9 Badskær 9.00 JSM 12.s.e. Trinitatis
 15/9 Skæve  10.30 MV 13.s.e. Trinitatis, Høst,
     Kirkekoret medvirker
 22/9 Badskær 10.30 MV 14.s.e. Trinitatis 
 29/9 Hørby 10.30 MV 15.s.e. Trinitatis, Høst,
     Gospel For Børn medvirker
Oktober 6/10 Skæve  10.30 MV 16.s.e. Trinitatis

MV: Mette Volsgaard

HMP: Helge Morre Pedersen

JMS: Johnny Søndberg-Madsen



Deadline for næste sogneblad: 10. august 2019
OBS: Næste blad udkommer først medio september!

Indlæg til sognebladet kan sendes til
sogneblad@skaeve-hoerbysogn.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

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

2. Pinsedag
Mandag den 10. juni kl. 10.30 holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles 
gudstjeneste i Søparken i Dybvad

Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 14. juni kl. 18.00. Medbring kød til grillen, så sørger Menighedsrådet for resten. 
I løbet af aftenen vil vi synge nogle af sommerens dejlige sange
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller mv@km.dk senest onsdag den 12. juni.

Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 23. juni indbydes til en mini-pilgrimsvandring. Vandringen begynder og ender ved 
Badskær Kirke. Vi mødes kl. 8.00, og undervejs er der indlagt små pauser med tid til oplæsning 
og stilhed. Inden gudstjenesten i Badskær Kirke kl. 10.30 serveres der rundstykker og kaffe. 

Vandregudstjeneste i Søparken, Dybvad
Søndag den 25. august kl. 19.00 holdes en stemningsfuld gudstjeneste i Søparken. 
Vi går rundt om søen og undervejs gør vi holdt og synger og lytter sammen 

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 3. september kl. 17.30 i Badskær Kirke (se side 16)

Sogneaften med Winnie Rischel
Tirsdag den 3. september kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby. Winnie Rischel taler over emnet: 
“Der er altid en vej - livets døre”

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 15. september kl. 10.30. Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. 
Alle opfordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive 
bortauktioneret. Pengene går til sognenes skoleprojekt i Indien. Kirkekoret medvirker

Høstgudstjeneste i Badskær Kirke
Søndag den 29. september kl. 10.30. Familiegudstjeneste, hvor ”Gospel for Børn” medvirker. 
Også her samler vi ind til sognenes skoleprojekt i Indien

Sogneeftermiddag med Axel Fiedler
Tirsdag den 2. oktober i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Axel Fiedler, fortæller ud fra 
emnet: “Fra dreng i Hals til flådechef i Frederikshavn”


