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Årets minikonfirmander

Sognebesøg i Indien



Nu er det igen forår med fuglesang, 
blomster og lysere dage. Og med foråret 
følger også kristendommens største højtid: 
Påsken, hvor vi gennemlever Jesu pine, 
død og opstandelse.

Påskens historie er som et drama i flere 
akter, hvor man ledes igennem hele 
følelsesregisteret.

Følg dramaet i kirkerne:

1. akt: Palmesøndag: Optakt
Noget stort er i gærde: Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes som konge, folk vifter 
med palmegrene og råber i begejstring… Men mørke uvejrsskyer hænger over optoget.
5. april: Badskær Kirke kl. 10.30 - Minikonfirmanderne medvirker.

2. akt: Skærtorsdag: Fællesskabet
Jesus spiser sammen med sine venner, disciplene. Under måltidet uddeler han brød 
og vin, mens han siger: ”Dette brød er mit legeme, denne vin er mit blod”.
9. april: Skæve Kirke kl. 18.00 - Efterfølgende Påskemåltid i Sognehuset i Hørby. 
Tilmelding: 9886 4110 (se bagsiden).

3. akt: Langfredag: Domfældelse og død
Jesus anklages for at være en forbryder, der har overtrådt både Guds 
og menneskers love… Og han dømmes til døden.
10. april: Badskær Kirke kl. 10.30 
- Der veksles mellem læsninger, fællessang og musik.

4. akt: Påskedag: Sejr og liv
Tidligt påskemorgen sker det, der ikke kan ske: Jesus står op af graven. 
Sorg er vendt til glæde – mørke til lys – død til liv!
12. april: Hørby Kirke kl. 10.30 - Festgudstjeneste

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
Jesu venner er i sorg, men møder den opstandne Kristus.
13. april: Skæve Kirke kl. 10.30 –  Fælles gudstjeneste for Skæve, Hørby, Volstrup, 
Understed og Karup sogne.
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Påsken: Et fantastisk drama i 5 akter



Lille Store Verden
Børn i Dybvad giver håb til børn i Indien

De sidste år har der på Dybvad Skole været 
tradition for ”at vende julen på hovedet” 
– for at have fokus på at give i stedet for på 
at modtage, og i år var ingen undtagelse.
Årets projekt blev kaldt ”Lille- store-verden”, 
– og pengene, der blev samlet ind, skulle gå 
til Skæve-Hørby- sogns skoleprojekt i Indien.
Hver morgen har hele skolen været samlet til 
morgensamling, hvor dagens julekalender låge 
– med billeder fra Indien – blev åbnet.
Det samlede beløb blev med stor glæde og 
stolthed afsløret til skolens juleafslutning, 
da der var indsamlet 26.770 kr. Pengene er 
blevet samlet ind på forskellig vis.
I uge 48 var der anderledes uge på skolen. 
I den uge havde eleverne mulighed for at 
finde et arbejde i 3 dage og donere det tjente 
til projektet. Fantasien var stor – der blev 
passet børn og grise, der blev gjort julerent 
hos bedsteforældre og forældre. Biler blev vasket 
– sten gravet op, tagrender renset og meget mere.
Samtidig var der arbejdende værksteder på skolen, 
hvor der blev fremstillet varer til skolens julemarked. 

Her var der gang i køkkenet med at bage småkager 
og koge bolsjer og karameller. I billedkunst blev der 
fremstillet flot julepynt, i håndarbejde blev der filtet 
og syet og i sløjdlokalet blev der produceret 
flotte rensdyr.

Torsdag d. 12. december blev der afholdt 
julemarked på skolen. Her var mange forældre, 
bedsteforældre og søskende mødt op.
Julemarkedet blev indledt med krybbespil ved 
mellemtrinet og juleskuespil ved de ældste elever. 
Derefter var der åbent i caféen og i boderne rundt 
om på skolen.
Julemarkedet blev sluttet af med Luciaoptog 
ved kirkekoret. 

Anne Hejslet

Lille · Store verdenBørn i Dybvad giver håb til børn i Indien
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Tur til Indien
I februar er en delegation fra Sognet rejst til 
Indien for at besøge de forskellige projekter, 
der er startet op - og for at drøfte nye tiltag 
med vores indiske partnere.

Der vil senere på foråret blive mulighed for 
at høre om oplevelserne i området, når der 
indbydes til Sogneaften om turen og sogne-
projektet...



De private børnepassere i Hørby
Juletræsfest
Fredag eftermiddag, d 20. december, afholdt 
De Private Børnepasningordninger i Hørby juletræsfest 
i Sognehuset. Her var forældre, søskende og bedste-
forældre inviteret på kaffe, te, gløgg, æbleskiver, 
pebernødder og clementiner. 

Nissemor kom forbi, dansede og sang alle de skønne 
julesange omkring det flot pyntede, juletræ, sammen 
med alle de glade børn og voksne. Til slut fandt 
nissemor den store gavesæk frem, og der var julegaver 
til alle de søde børn. 

Det var en dejlig eftermiddag, hvor alle gik glade 
og trætte hjem på en velfortjent juleferie. 

Vi takker for den store opbakning til vores arrange-
menter i løbet af året - og tak for lån af Sognehuset.

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår.

Venlig hilsen
Lene og Birgit

Søndag den 29. marts kl. 16.00 i Skæve Kirke

Kom og oplev Kirkekoret opføre 
Ronja Røverdatter som musical

Astrid Lindgren har skrevet den populære 
børnebog om røverpigen Ronja der bliver født 
på Mattisborgen en nat med voldsomt torden-
vejr. Samme nat bliver røverdrengen Birk født. 
De to bliver bedste venner, trods deres slægters 
uvenskab. En spændende historie med even-
tyrlige figurer, venskab og kærlighed.

Musikken er skrevet af Sebastian.

Tag gerne hele familien med 

Gratis 
entré

Ronja Røverdatter

USA 
i et valgår
Foredrag om amerikansk historie, politik og kultur
ved Niels Bjerre-Poulsen, Historiker og lektor

Niels Bjerre-Poulsen er historiker med en ph.d. i amerikansk 
historie fra University of California, Santa Barbara.
Han er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk 
Universitet, og har de sidste 25 år skrevet en lang række bøger 
og artikler om amerikansk historie og samfundsforhold i USA. 
Igennem to årtier har han hyppigt analyseret og kommenteret 
amerikansk politik og kultur i de danske medier, ligesom han 
har været en flittig foredragsholder indenfor amerikansk histo-
rie, politik og kultur.

Billetterne kan købes ved indgangen kl. 18.15. 
Billetten koster 100 kr. og er inkl. kaffe.

De 10 kIrker

Torsdag den 12. marts kl. 19.00 
på Stidsholt Efterskole

Entré 
100 kr
inkl. kaffe
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”Sandkassen” i Dybvad

Salme
Bongo

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 foråret 2020:
  30. januar·  27. februar, 
  26. marts·  30. april·  28. maj 

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

SalmeBongo er gratis.

Den private pasningsordning Sandkassen udvider 
pladsen pr. 1. februar 2020. Sandkassen ligger stadig 
på Svalevej nr 6 - vi flytter selv til Bymarken nr. 5 i 
Dybvad, og derved får børnene mere plads at udfolde 
sig på. Sandkassen er en privat pasningsordning med 
plads til 10 børn. 

Vil man gerne høre mere om os, kan vi findes på 
Sandkassen -Dybvad.dk

Med venlig hilsen 
Tina og Carsten Barrett

Dybvad Hallen 
De private pasnings-
ordninger Anjas 
private pasningsord-
ning og Sandkassen 
mødes i hallen hver 
anden onsdag vinteren 
igennem til sjov og leg.

Salmesang 
De private pasnings-
ordninger mødes i 
klubhuset hver anden 
tirsdag til salmesang 
og leg .

USA 
i et valgår
Foredrag om amerikansk historie, politik og kultur
ved Niels Bjerre-Poulsen, Historiker og lektor

Niels Bjerre-Poulsen er historiker med en ph.d. i amerikansk 
historie fra University of California, Santa Barbara.
Han er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk 
Universitet, og har de sidste 25 år skrevet en lang række bøger 
og artikler om amerikansk historie og samfundsforhold i USA. 
Igennem to årtier har han hyppigt analyseret og kommenteret 
amerikansk politik og kultur i de danske medier, ligesom han 
har været en flittig foredragsholder indenfor amerikansk histo-
rie, politik og kultur.

Billetterne kan købes ved indgangen kl. 18.15. 
Billetten koster 100 kr. og er inkl. kaffe.

De 10 kIrker

Torsdag den 12. marts kl. 19.00 
på Stidsholt Efterskole

Entré 
100 kr
inkl. kaffe



Hørby Efterskole

Skiekskursion - skirejse – skitur

Der er utallige gode grunde til at tage på skitur.
Ski kan noget! Sne kan noget! Norge kan noget helt 
særligt for os på Hørby!

I Danmark skal vi efterhånden kigge langt efter is og 
sne, det er nærmest blevet en mangelvare. Vi elsker 
at byde eleverne noget, de umiddelbart ikke selv ville 
have valgt. Allerede her har vi to gode grunde, til at 
vælge at flytte undervisningen til Norge i en uge. 

Læring
Det ligger lige til højrebenet, at alle skal tilbydes at lære 
at stå på ski. Nogle skal tilbydes udfordringen mere 
bestemt end andre (ligesom hjemme på skolen), da der 
kan være mang-
lende tro på egne 
evner og mulighe-
der. Andre suser 
afsted og glem-
mer, at de ikke er 
alene, hvilket kan 
medføre, at der ri-
ves både træer og 
kammerater med 
i faldet (ligesom 
hjemme på sko-
len). Der er også 
dem, som er født 
med skiene på, 
og som blomstrer 
ved at lære fra sig 
i fjeldene.
Efter første dag 
står vi med et 
smilende elev-
hold, der har fået 
røde kinder af 
frost og sne samt glædesstrålende øjne af, at lære noget 
nyt, som lykkedes ret hurtigt, med hjælp fra en lærer 
eller en kammerat.

Sammenhold
Alle er med, både elever og personaler, (med undta-
gelse af dem, som har glemt pas, eller for hvem det er 
udløbet!), hvilket giver uendelig mange muligheder for 
nye og flere bekendtskaber f.eks. 
På færgen, hvor vi pludselig er sammen på en helt 
anden måde.
På liften, hvor der snildt kan blive tid til en snak om 
skifærdigheder, eller hvordan de andre kørerJ.
På pisterne, hvor der er gode muligheder for at hjælpe 
én på benene eller ud af træerne.
I spisesalen, hvor vi sørger, for at der ved tilfældig 
lodtrækning findes nye bordpladser til måltiderne
I det store fællesrum hvor der er plads til spil og leg, 
og hvor aftenunderholdningen runder dagen af. 

Udfordringer
Er der nok af, her udvikles vi og bliver stærke. Hvis 
færgen vipper og der blev takket nej til en søsygepille. 
Hvis mor har pakket kufferten med sommertøj. Hvis 
sygdom eller skader forhindrer deltagelse i skiløbet. 
Eller den største af dem alle; hvis de store ”outdoor-
point” skal ind på kontoen må dagsturen på langrend 
vælges til. Her bliver piger til kvinder og drenge til 
mænd gennem Norges storslåede natur og fredelige 
vidder. Vi følger ikke sporet, men farer aldrig helt vild, 
og vi lærer at det kan være skønt, at falde i den bløde 
sne og uendeligt hårdt at rejse sig igen for jeg-ved-
ikke-hvilken-gang. Ved sen aftensmad, med slidte 
fødder og tung krop nikker alle samstemmende, som 
vidner om en fantastisk tur, som var alle anstrengel-
serne værd.

Dagali - Ål
Vi har besøgt 
og nydt Dagali 
hotel og ski-
center, samt de 
elskværdige 
personaler mere 
end 30 gange. 
Vi har nydt 
friheden til 
at køre kælk 
på nordens 
længste kæl-
keløjpe, køre 
off-pist, bygge 
hop samt lave 
slalombaner og 
sneudfordrin-
ger. Vi har nydt 
suppen, laksen, 
desserten og 
hotellets skønne 

store stuer, med kæmpe sofaer, hvor der var plads til 
at slænge sig og samles om aftenen til fællessang og 
underholdning om dagens bedrifter. Endelig har vi 
nydt de specielle detaljer med almuemaling, alkover 
og træudskæringer på værelserne, som gjorde at alle 
havde fået det bedste værelse, og vi virkelig følte os 
hjemme.
Trist meddelelse … Dagali er lukket!!!
Norgesudvalget har rekognosceret og valget faldt på 
Ål med Hallingdal Feriepark som indkvartering og Ål 
Skisenter som stedet, hvor der skulle prøves kræfter 
med sneen. Vi skulle være klar til nye og anderledes 
udfordringer, men umiddelbart så det ud til, at det 
kunne blive godt.  Flere lifter og pister, nybyggede 
hytter, som ligger helt op til elven. Et meget smukt syn, 
som er med til at sætte en fin ramme om Hørbys måske 
fremtidige skidestination.

Af Inge Holland, lærer på Hørby Efterskole
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Vi mødes første tirsdag i måneden 
i Hørby Sognehus. Her vil der være 
foredrag, musik eller film og hyg-
geligt samvær.  
Hver gang er der lækker 
eftermiddagskaffe til 20 kr.

PROGRAM
Tirsdag d. 3. marts kl. 14.00: 
Terkel Andersen med “Kirke og 
kristendom i Grønland”

Tirsdag d. 5. maj kl. 12.30: 
Vi starter med pilgrimsvandring på
naturstien med Hannah og Ernst.
Derefter holder vi sogneeftermiddag kl. 14.00  
med kaffe og foredrag og billeder.

Sogneeftermiddag 

Alle er 
hjertelig

velkommen



Skæve IF Skæve Borgerforening
Den 31. november blev der holdt julefrokost sammen 
med Skæve Borgerforening. Alle de frivillige medhjæl-
pere i begge foreninger var inviteret. Der var ca. 40, 
inklusiv de frivillige. Vi startede med spisning og efter 
spisningen, var der bankospil med sponsorerede gaver. 
Tak til alle sponsorer. Der blev afsluttet med kaffebord. 

Det var meningen, at der skulle have været afholdt 
juletræ for børn. Det måtte desværre aflyses, da der 
var for lille tilslutning. Disse arrangementer var i 
samarbejde med Borgerforeningen.

Ved vores sidste spil før jul holdt vi gavespil hvor alle 
gaverne var sponsorgaver. Vi siger tak til sponsorerne. 

Petanque: 
Der har være afholdt en lille fest for petanquespillere, 
hvor der blev talt om hvor mange hold der skal tilmel-
des turneringen. Vi vil gerne have 3 hold tilmeldt, men 
da vi har mistet 3 spiller er det kun muligt hvis der 
møder nye spillere op, som vil spille turnering. 

Vi træner lørdag formiddag fra kl. 10.00 til 12.00. Er 
der nye spillere, der har lyst til at prøve, kan man bare 
møde op ved banerne og der kan lånes en kugle. Er der 
noget man gerne vil have at vide om spillet, kan der 
ringes til Orla på tlf. 22990543.

Bestyrelsen

Borgerforeningen har i samarbejde med Skæve IF holdt 
to arrangementer sammen. Det første var en julefrokost 
i Borgerhuset, hvor alle vores frivilligehjælpere var 
inviteret med til, som tak for hjælpen. Aftenen startede 
med spisning, efter spisningen blev der spillet Banko, 
alle gevinsterne var sponsoreret, og vi vil sige mange 
tak for den velvillighed vores sponsore har udvist. 
Efter Banko var der kaffebord. 

Vores andet arrangement var tænding af byens juletræ. 
Det blev tændt kl. 16.15, først blev sangen, ”Nu tændes 
1000 julelys”, sunget og så blev træet tændt. Over ved 
Mekaniker Svend Erik, var der varmet gløgg og æb-
leskiver. Vi havde nok regnet med, at der måske ville 
komme en 10-20 personer, men der kom ca. 50. Det var 
glædeligt, at se der var opbakning til det der blev lavet.

Borgerforeningen holder bal den sidste fredag i måne-
den. Sidste gang er d.29 Maj.

Der er generalforsamling i Borgerforeningen d. 17. 
marts, vi starter med at spise sammen kl. 18.00. Der er 
tilmelding til spisningen til Orla på tlf. 22990543. Ge-
neralforsamlingen starter kl. 19.00 hvor alle er velkom-
men. På valg er Grethe Hostrup, Flemming Nielsen 
og Else Hanghøj. Flemming og Else vil godt modtage 
genvalg.

Bestyrelsen

Søndag den 5. april kl. 10.30 i Badskær Kirke
Familiegudstjeneste med påskespil 

opført af årets minikonfirmander

Palmesøndag
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Dybvad Børnehave
Siden sidst:
Vi har budt velkommen til Lilli, Valdemar, 
Malou, Robert og Selena, og har pt. 40 børn 
i børnehaven.  Vi siger farvel til et stort hold 
børn til august, og i løbet af foråret modtager 
vi mange nye børn.

Vi har haft en rigtig hyggelig december med 
mange juletraditioner. Vi begyndte med, at 
NISSEN flyttede ind på loftet, og han skrev 
sjove breve til os hver dag. 

Her er et lille uddrag:
Goddag - godmorgen alle børn! Det har været 
en dejlig weekend! Kan I huske, jeg sagde at jeg 
skulle hjælpe nisserne i vandtårnet med at drille 
menneskene her i Dybvad? Ti hi, det gik godt. 
Vi fik drillet mange og det var rigtigt sjovt! Vi 
stod oppe i vandtårnet og smed grankogler ned 
på dem, der gik forbi. Det så så sjovt ud når de 
kikkede rundt og op og ned for at se, hvor det 
kom fra. Vi listede også ind i nogle huse, og 
bandt snørebånd sammen på skoene, og vi kom 
grankogler i støvlerne, det var sååååå sjovt!

Børnene glædede sig til nissebrevet, og der 
blev fundet ”dagens nisser” hver dag mellem 
børnene, som fik nissehuer på og hjalp med at 
finde nissebrevet.

Babysalmesang er for alle mødre og fædre med deres lille 
guldklump (0-1 år). 

Vi synger salmer mens vi vugger babyerne, laver fagter, vifter med 
tørklæder. Vi danser også til salmerne og kigger lidt på kirken 
og meget mere. Selvom du ikke er en sanglærke, vil din baby altid 
synes du er den bedste til at synge. Så alle kan være med :)

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 i Badskær Kirke 
og slutter af med formiddagskaffe.

Lyder det som noget for jer? 

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

Vi lavede også en lækker julefrokost, og senere så 
vi julefilm. De ældste af børnene gik luciaoptog på 
ældrecentret, beboerne var meget glade for at se 
børnene, og afsluttede med kage og saftevand. 
Vi var også til børnegudstjeneste i Skæve kirke, 
hvor der var teater og sang. Vi sluttede dagen af 
med forældrekaffe og æbleskiver.

Vi har indtil sommerferien fokus på DANNELSE/
OPDRAGELSE. Troldestuen er nu i gang med skole-
opgaver samt øver i at snakke pænt og koncentrere 
sig. Krudtuglestuen og vildbassestuen tager en tur 
på biblioteket og låner bøger om emnet, på vej dertil 
øves der i at ”gå på række”, vente på tur samt snakke 
ordentligt til hinanden. Vi inddrager dukketeater som 
en del af læringen.

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen



Tusinde tak!
Dybvad aktivitetscenter og Hyggeholdet vil gerne star-
te med at sige TUSINDE TAK for den store opbakning, 
vi får til vores julemarked: Tak til alle de virksom- 
heder, butikker og private, der bidrager til tombolaen. 
Det betyder meget for os, at der kommer mange 
besøgende, der vil være med til at gøre denne dag til 
noget specielt for Aktivitetscenteret, Hyggeholdet og 
beboerne.

Den 25. november stod der udflugt til Ålborg storcen-
ter på programmet. Vi kørte i stor liftbus ud til stor-
centeret, her starter vi med at spise frokost i bistroen. 
Så er det ellers ud i centeret, nogle ser på lys og nisser, 
andre fylder vognen med gode sager. 
Denne dag er der brug for mange frivillige til  
at følge/ køre rundt i centeret.

Den 2. december: Vi havde besøg af børn/unge fra mu-
sikskolen. Koncerten startede sidst på eftermiddagen, 
derfor serverede vi et glas hvidvin, der kunne nydes til 
musikken. En hyggelig eftermiddag med musik.

Dagen efter hørte vi Ældresagens sangkor. Der er liv 
og glade dage når sangkoret kommer på besøg.  
De mange deltagere synger mange forskellige sange  
for og med os.

Den 5. december: Julefrokosten er altid en rigtig skøn 
dag! Her er brugere udefra, pårørende og beboerne på 
centeret sammen om en festlig dag. Frede Burholt og 
Jørn Gade leverede musikken.

Børnene fra børnehaven kom og gik Lucia for os  
den 9. december. De er så spændte på at gå rundt på 
centeret, op og ned af trapperne, for til sidst at slutte  
i Aktiviteten. Børnene fra Anja og Tinas dagpleje  
kommer også denne dag. Så sidder de helt stille og lyt-
ter til musikken.

18. december: På jagt efter det flotteste julelys… 
Vi havde booket to små busser, og så var aftalen at vi 
ville høre, hvilken by her i Nordjylland der fik meget 
omtale pga. deres julebelysning, den by ville vi så 
besøge. Det var altså ikke til at komme udenom Års, så 
der gik turen til. Vi kørte fra Aktivitetscenteret kl. 13, 
startede med kaffe og lækre boller, kringle og lagkage 
på Års hotel. Efter kaffen havde mørket sænket sig så 
meget at vi kunne se juletræet, der stod på hovedet.. 
Det var også et specielt juletræ, og jeg tror nu nok at vi 
var enige om, at havde det stået i Dybvad, så kunne vi 
godt finde ud af at vende det rigtigt…

Juleafslutningen den 19. december begyndte om for-
middagen med bankospil, alle medbragte en pakke, og 
så gik jagten på den rigtige talkombination ellers... 
Eftermiddagen startede med julegudstjeneste, efter 
kaffen var der frit slag med ønskerne på julesange og 
salmer. Verner sang for, og Britta & Bo stod for musik-
ken. Derefter var der kun tilbage at ønske hinanden en 
rigtig dejlig jul.

2020 byder bl.a på:

24. januar: Her bød Hyggeholdet på vafler. Det samler 
mange i udestuen, når duften af dejlige vafler spreder 
sig i hele huset.

29. januar: Så er vi klar til tage fat på et nyt år med 
mandeture. Der er vel nok mange steder her i det 
nordlige, hvor naturen er helt fantastisk, og det uanset 
hvilken årstid vi kører ud på. Vi har allerede snakket 
om ideer til alle de steder vi gerne vil besøge i år.

4. februar: Her afholder Hyggeholdet bankospil. 
Hyggeholdet køber dejlige gaver, og dem spiller vi om.

Hørby 
Turistbusser
Tlf.: 98 46 61 91  
Mail: hoerby-turistbusser@mail.dk

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

Aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecenter
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21. april kl. 14: Tove Thomsen fra Dronninglund 
kommer og fortæller historier. Det er rigtige vendelbo 
historier, som Tove kan formidle til os på en munter 
facon.

19. maj kl. 14: Allerup drengene, dem har vi hørt om i 
forskellige sammenhænge. 
Kirsten er en ivrig slægtsforsker, og da hun fandt ud 
af at hun er i familie med én af mændene fra Allerup 
holdet, gav hun sig til at undersøge det nærmere. 
Kan du tåle at høre om en bande der ikke hørte til de 
bedste på jord, så kom og vær med.

Alle dage serveres der kaffe og kage, og det koster kun 
30 kr. at deltage.

Har du lyst til at høre Bo Young ?? 
så sæt kryds i kalenderen  onsdag d. 10. juni kl. 14
Bo Young kommer her i Aktivitetscenteret .

25. februar: Kan du godt li `gætterier… så har du 
muligheden når  der er ”sjov tirsdag”. Her gættes der 
bl.a. på sange, og mange andre sjove ting.

18. marts: Her vil Ældresagen gerne byde velkom-
men til en eftermiddag med sang og musik. Bent og 
Lonnie underholder. Ældresagen er vært ved kaffe og 
kage, derfor er arrangementet gratis 

8. april: Så er vi klar med årets første tur med to bus-
ser. Det er endnu ikke bestemt hvor turen skal gå hen, 
men vi skal nok finde på noget spændende.

En ny ide…
Aktivitetscenteret og Hyggeholdet vil gerne invitere til 
lidt nyt: Vi har fået lov til at låne Søparkhuset, og her 
i foråret vil vi gerne invitere til tre eftermiddage med 
foredrag, her er alle der har lyst meget velkomne. 

3. marts kl. 14: Runa Christensen, kommer og fortæller 
om Dybvad og dens begyndelse omkring Dybvadgård. 
Her opfordrer Runa alle der har lyst, til at komme og 
bidrage med deres viden omkring Dybvad og 
Dybvadgård. 
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Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året



Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Så er vi startet op på at holde fælles spejdermøder for 
alle spejdere i Hørby og Dybvad samlet, og hvor er 
det fedt at vi er dobbelt så mange som vi plejer, og kan 
konkurrere lidt med hinanden, selvfølgelig bare for 
sjov, for en stor grundsten i spejderarbejdet er at vise/
lære hinanden at vi alle kan noget, vi har alle værdi og 
sammen kan vi en helt masse. Det glæder vi os til at 
brede ud til endnu flere.

I november var Bævere og Storspejdere på overnatning 
i Millerskoven, den herlige hytte med brændeovn, 
vandpost, muldtoilet, og mad skal laves over bål eller 
gasblus, for der er ingen el i hytten. Det bliver hurtigt 
mørkt og vi var ude at gå en aftentur, og kunne opleve 
naturen med vores andre sanser.

Mærkene om miljø, natur og genbrug er i hus, og 
årsstjerner uddeles til vores familieaften med valg til 
fælles forældrebestyrelse. 

Vi startede året med en herlig weekend sammen i 
Hirtshals Spejderhytte, hvor vi både fik leget, hygget 
og snakket og arbejdet sammen. Selvfølgelig startede 
dagen med morgengymnastik udenfor, så alle lige blev 
vågne. Lørdag gik vi en tur til Falck Stationen, hvor 
vi havde fået lavet en aftale med at vise os rundt, de 
fortalte en masse spændende og vi fik prøvet hjelme, 
dragter, dythorn i brandbilen og sågar lov til at prøve 
en pulverslukker. Så gik turen hjem til hytten igen og 
vi fik lækker fisk til frokost. 

Juniorspejderne er igang med at tage “Shelter-Mærket” 
der går ud på at sove i shelter en gang om måneden i et 
år, så de sov udendørs, mens vi andre hyggede os inde 
i varmen. 

Om eftermiddagen skulle Hirtshals Fyr, stranden, 
vandet, stenmuseum og de mange bunkers inspiceres, 
det blev en herlig eftermiddag i den herlige vesten-
vind. Dejligt at se store og små spejdere følges ad hånd 
i hånd og snakke. Hygge og afslapning inden lækker 
mad og udklædning til Hawaii-fest, og selvfølgelig 
lejrbål med underholdning foran pejsen. Søndag efter 
alle havde hjulpet hinanden med at rydde op og gøre 
hele hytten ren, gik turen hjemad.

I spejderhuset har vi brugt de første par mødeaftner 
på kort og kompas, knob og patruljesærpræg, og som 
foråret kommer skal vi meget mere ud i naturen. 

Alle er velkomne til at være med, kig forbi og se om 
spejderlivet også er noget for dig, er du voksen/foræl-
der og har lyst til at give en hånd med er du også me-
get velkommen. Yderligere info på facebook/KFUM 
Spejderne Hørby eller kontakt Gruppeleder Anne 
Marie Jensen 2993 7871

Kalenderen 
Lørdag d. 14. marts: Vi deltager i Forårsmesse 
hos Sæby Lastvognsopbygning

Mandag d. 20. april: Spis sammen aften 
i Spejderhuset 

Lørdag d. 25. april: Vandretur med Patrick, der 
går fra København til Skagen, for at markere mod 
ensomhed. Han må kun gå, hvis han har nogen 
at følges med, så vi går med ham fra Hørby mod 
Jerup. Se mere på March mod Ensomhed 2020 på 
Facebook.

Lørdag d. 2. maj: Sov-Ude-Nat hvor hele Danmark 
er inviteret til at sove ude denne nat sammen med 
alle os spejdere, der er arrangementer over hele 
landet og selvfølgelig er vi i Hørby også emd på 
ideen om at opleve naturen og sove ude denne nat.

Torsdag d. 21. maj: Kristi Himmelfartsløb for alle 
Bæver- og Ulvespejdere i distriktet. Har du lyst til 
at give en hånd med på poster kan vi godt bruge 
hjælp når der skal holdes styr på 50-60 spejdere.

MUSlejr for Bæver- og Ulvespejdere 
på Thorup Hede d. 12. - 14. Juni

Åslejr for Junior- og Storspejdere d. 11. - 18. juli

Bæver/Ulve (0. - 3. klasse) holder møde i spejder-
huset mandage kl. 16.30-17.45
Spejderne (4. - 8. klasse) holder møde i spejderhu-
set mandage kl. 18.30-21.00
Imellem de 2 mødetider, laver lederne mad sam-
men 
og får snakket og hygget.
Rovere (over 18 år) mødes ca. En gang i kvartalet 
og laver klanmøder/arrangementer.
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Paskeværksted
For alle skolebørn i sognet

Har du lyst til at være kreativ og lave påskepynt? - og går du i skole i Hørby 
eller Dybvad? Så er vores påskeværksted lige noget for dig.

Dem der går på Hørby skole bliver hentet og fulgt i Sognehuset.
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard på tlf: 20974763 
eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk. Det er gratis at være med.

Bagefter påskeværkstedet er der Kirkens fortælletime i 
Badskær Kirke kl. 17.30 og her bliver det flotte påskepynt 

udstillet. Efter Kirkens fortælletime spiser vi aftensmad sammen.

Tirsdag den 24. marts kl. 14.30-16.30 i Hørby SOgnehus

Udstilling

0



December i kirkerne

Minikoncert med kor og band i Sognehuset

Jul med børnehaverne i Skæve Kirke, her hørte børnene 
historien om Kalle Kamel

Juleafslutning med Dybvad Skole Juleafslutning med Hørby Efterskole i Hørby Kirke

Kirkekoret går luciaoptog til julemarked på Dybvad Skole

Den traditionsrige julekoncert med Kirkekoret og Kirkebandet i Skæve Kirke

1. søndag i advent i Skæve Kirke hvor spejderne og Kirkekoret medvirkede

14 
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Juleafslutning med Hørby Efterskole i Hørby Kirke

Kirkekoret går luciaoptog til julemarked på Dybvad Skole

Juleafslutning med Hørby Skole

Adventsfest i Hørby Sognehus Krybbespil juleaften

Juleoptakt i Badskær Kirke hvor Minikonfirmander og kor medvirkede



Tag hele familien afsted til en kort familiegudstjeneste - her hører vi spændende historier 
fra bibelen, synger og leger sammen. Gospel for børn optræder med glade sange og til 
sidst spiser vi aftensmad sammen.

Tirsdag den 24. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke (Påskeværksted)

Tirsdag den 28. april kl. 17.30 i Skæve Kirke

Kirkens 
Fortaelletime

for børn 
i alle 
aldre

Vi begynder med gudstjeneste i Skæve Kirke kl. 18.00. Derefter er der 
fællesspisning i Sognehuset i Hørby. Spisningen koster 50 kr. pr. person. 
Tilmelding til Mette Volsgaard tlf.: 98 86 41 10 eller mv@km.dk

Skærtorsdag den 9. april 2020 i Hørby Sognehus
Påskemåltid
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Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole

Ny bypark i Dybvad

Velkommen i Sæbyegnens Kirkehøjskole, som arran-
geres af Understed-Karup, Volstrup, Sæby og Skæve-
Hørby Sogne. 

Vi tilbyder oplysning i kirkelige, samfundsmæssige, 
bibelske og kulturelle emner. 

Kirkehøjskolen er åben for alle - og tilmelding kan ske 
ved henvendelse til kirkekontoret i Sæby, Strandgade 
13, tlf. 98 46 39 37.

Pris kr. 130,- pr. gang.

Yderligere oplysninger kan fås på mail: 
birgerkousholt@gmail.com

Arbejdet med byparken i Dybvad skrider fremad. Billederne er fra januar 2020

Aftenens forløb:

Kl. 18.00: Foredrag

Kl. 19.00: Spisning

Kl. 20.00: Foredraget 
    fortsætter

Kl. 21.00: Afslutning

Vi begynder med gudstjeneste i Skæve Kirke kl. 18.00. Derefter er der 
fællesspisning i Sognehuset i Hørby. Spisningen koster 50 kr. pr. person. 
Tilmelding til Mette Volsgaard tlf.: 98 86 41 10 eller mv@km.dk

Skærtorsdag den 9. april 2020 i Hørby Sognehus
Påskemåltid



Livestreamede foredrag i Søparkhuset

I efteråret tog Dybvad Borgerforening hul på fore-
dragsrække i naturvidenskab med spændende emner 
fra Aarhus Universitet – og vi fortsætter i foråret, hvor 
man kan komme tættere på de nyeste opdagelser og 
erkendelser inden for naturvidenskab. 

Det er forskere som forelæser, så niveauet er højt, og 
man vil blive udfordret - men kan få udbytte af alle 
foredrag uanset faglige forudsætninger.

Foredragene livestreames fra Søauditorierne i Univer-
sitetsparken, Aarhus Universitet til biografer, bibliote-
ker, folkeuniversiteter, kulturhuse, foreninger, forsam-
lingshuse, gymnasier, skoler, spisesteder mv. i en lang 
række byer i Danmark og udlandet.

Man kan kun opleve foredragene mens de afholdes - 
og kun på de lokationer, som er vært for foredragene. 
Foredragene bliver altså ikke tilgængelige på nettet 
efterfølgende.

Sted: 
Søparkhuset i Dybvad

Tidspunkt: 
Se beskrivelserne nedenfor – alle foredrag starter kl. 19 
og slutter kl. 21 (mødetid kl. 18.45)

Pris: 
Der er gratis entré i Søparkhuset – øl/vand kan købes.

Alle er velkomne!

Tirsdag den 3. marts: Det er bare en virus
Forelæser: Anders Fomsgaard, overlæge og leder af virusforskning 
og -udvikling ved Statens Serum Institut og adjungeret professor 
i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet

Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende 
celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for 
virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem.

Tirsdag den 31. marts: Dybhavet - nyt fra en ukendt verden
Forelæser: professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut 
for Bioscience, Aarhus Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud,
 Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine 
Science and Technology

Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør 
om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden 
som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på 
Jorden.

Tirsdag den 21. april: Rask og glad - tak dine unikke mikrober
Forelæser: professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, 
Københavns Universitet

Ny forskning viser at mikrober i vores tarm, på vores hud og i vores hulrum påvirker 
vores helbred fra det sekund vi kommer til verden. Hør om hvordan du styrker dine 
mikroorganismer så de optimerer dit immunforsvar, din fordøjelse og din mentale 
balance.
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Datoer for foråret:
Januar: 16. og 30. 
Februar: 13. og 27. 
Marts: 12. og 26.

Kl. 9.30-11.30 
i Hørby Sognehus  

Krea-klubben er for dig der nyder at pusle med 
kreative-projekter, alt lige fra garn til træ og gerne 
i hyggeligt selskab med andre. 

Vores kreaklub er lidt anderledes, for de ting vi 
producerer vil blive solgt til fordel for sognenes 
Indiensprojekt, hvor vi hjælper børn til en bedre skolegang.

Vi sørger for materialer og formiddagskaffe.

Tag endelig naboen med 
og kom over i Sognehuset til krea-klub.  
For mere info: maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller tlf.: 20 97 47 63

klubben

Tina og Anjas private Pasningsordning
Vi holder til på Skævevej 6 i Dybvad. Til daglig er vi 
10 børn i alderen 8 mdr. til 3 år og to pædagoger, som 
nyder hverdagen sammen, hvor vi bl.a går til 
gymnastik, musik-legestue, tur i skoven, leg i haven, 
kreative aktiviteter ude og inde.

I december bliver vi inviteret til Lucia optog på 
Ældrecentret, en hyggelig formiddag for alle aldre. 
Derover har vi brugt december til at lave julegaver til 
far og mor, kalenderlys, juleeventyr, julesange og 
masser af hygge.

Efter juleferien er alle glade for at se hinanden igen. 
I januar har vi lavet de fineste snemænd med vores 
fusser. 

Vi har også været i hallen, hvor der er højt til loftet og 
masser af plads til sjov og ballade. 

Til info har vi en ledig plads pr. 16. august 2020



Nyt fra Hørby Børnehus
I skrivende stund er der 7 børn i vuggestuen og 28 
børn i børnehaven og flere nye børn kommer til. Det er 
så dejligt med fremgang i børnetallet i Hørby området. 
Velkommen til alle nye børn i huset.

Siden sidst har der været afholdt en del arrangementer 
i Børnehuset. I september holdt vi høstfest, hvor vi var 
omkring 50 deltagende børn, forældre og søskende. 
Det blev kombineret med spis-sammen med medbragt 
mad, og børn og pædagoger havde lavet hjemmela-
vet nutella og hyldebærsaft af råvarer de selv havde 
indsamlet og forarbejdet. Bagefter optrådte børn og 
pædagoger med sang, musik og dans. 

I oktober deltog børn og pædagoger i Spil Dansk på 
Hørby Efterskole. Børnene præsenterede 2 sange ”ude 
midt i Rude Skov” og en ”indianersang”. Sidstnævnte 
er komponeret af børnehavebørnene og vores pæda-
gog Peder og fagterne er opfundet af skolebørn fra 
Hørby Skole. Stor tak til alle der deltog. 

I november afholdtes forældremøde hvor leder Jan 
Kokholm fortalte om dagligdagen og visionerne for 
Hørby Børnehus. Der blev også tid til god debat om 
skoleparathed, struktur mv.

I december har børnene fra årgang 2013-2015 besøgt 
Hørby Bageri, hvor vaniljekranse og pebernødder blev 
produceret i stor stil. Tak til Helle og Jan for at give 
børnene sådan en god oplevelse, som vi glæder os til at 
gentage i 2020. D. 12/12 blev der gået Lucia af ældste-
børnene i Skæve Kirke sammen med ældste-børnene 
fra Dybvad Børnehave. Forældre og bedsteforældre 
var inviteret med i kirke og til efterfølgende julehygge 
for alle i Børnehuset med æbleskiver og juleklip. Inden 
juleferien blev der holdt julefrokost for alle børn, hvor 
madpakken fik lov at blive hjemme. 

I starten af det nye år er der startet mange nye børn op 
og tiden går derfor med at gøre deres opstart så god 
og tryg som mulig. Samtidig gøres et stort skolehold 
klar til den kommende skolestart i august. Vi forsøger 
at tænke i nye baner for at forbedre overgangen fra 
børnehave til skole, mere om dette i næste udgave af 
Sognebladet. 

På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet
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Indre Mission - Dybvad
Program forår 2020
Fredag d. 6. marts: Caféaften.
Tirsdag d. 10. marts: Møde ved missionær 
 Asger Refslund-Nørgaard, Hjørring.
Tirsdag d. 24. marts: Videomøde.

Fredag d. 3. april: Caféaften.
Tirsdag d. 14. april: Møde ved Bent Kjær Andersen, Hjørring.
Tirsdag d. 28. april: Videomøde.

Fredag d. 1. maj: Caféaften.
Torsdag d. 14. maj: Forårsfest ved fritidsforkynder Villy Pedersen, Brønderslev.
 (Hånbækkirken, Hånbækvej 4, 9900 Frederikshavn).
 Mødet begynder kl. 19.30.
Tirsdag d. 26. maj: Møde ved sognepræst Johnny Søndberg-Madsen.

Tirsdag d. 9. juni: Videomøde.
Tirsdag d. 30. juni: Møde ved fritidsforkynder Villy Pedersen, Brønderslev.

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

Folkekirkens Nødhjælps Indsamling 
er dedikeret til verdens fattigste, som lider 
hårdest under klimaforandringerne.
Søndag den 8. marts 2020 samler vi ind til men-
nesker, der intet forsvarsværk har, når katastro-
fen rammer. Ingen broer, der kan bringe dem i 
sikkerhed. Ingen vandreserver, når tørken ram-
mer. Ingen mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringerne er én af hovedårsagerne 

til, at 821 millioner mennesker – svarende til 
hver niende verdensborger – sulter.
Den gode nyhed er, at løsningerne på en af hvor 
tids største problemer enten findes eller kan 
udvikles. Og det er vi gode til. Men vi har brug 
for dig for sikre at løsningerne når frem til dem, 
der har allermest brug for dem!
Indsamlere kan melde sig til 
Tove Hosbond på telefon: 5156 5196

Danmark 
spiser sammen
Mandag den 20. april kl. 17.30-20.00 
i Hørby Spejderhus

Kom og vær med til en hyggelig aften 
for hele familien. Vi spiser sammen i 
Spejderhuset og bagefter er der under-
holdning for både børn og voksne. 

Prisen for maden er 20 kr.  
Tilmelding senest den 14. april. til: 
maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller på 2097 4763
Arrangeret af Skæve og Hørby Menighedsråd og  Hørby-
Dybvad Spejderne



Døbte i sognene

Døbt i Hørby Kirke 24. november 
2019: Noah Wilhelm Boyle Jensen.

Døbt i Skæve Kirke 7. december 
2019:  Maja Kristine Kjærulf Ranum

Døbt i Hørby Kirke 9. februar 2020: 
Agnes Christensen

Døbt i Skæve Kirke 1. december 
2019: Mathilde Søndergård Poulsen 
og Malthe Søndergård Poulsen 

Døbt i Skæve Kirke 12. januar 2020: 
Valdemar Grøndallund Jensen
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Har du lyst til, at hjælpe 
med en opgave i sognet? 
Vi har brug for hænder til 
at forskellige opgaver lige 
fra at lave kaffe efter guds-
tjenesten eller til at hjælpe 
med minikonfirmanderne 
eller komme på gode ideer 
i et af vores udvalg.  

Lyder det som noget 
for dig? 
Ring og hør mere hos 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Kajgaard på 
maria@skaeve-hoerbysogn.
dk eller 2097 4763
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Bibelkredsen 

Vi mødes kl. 19.30 den 2. onsdag 
hver måned i private hjem.

Er du interesseret i at deltage?
Kontakt Lisbeth tlf. 2871 6195
eller Ernst tlf. 2045 6108

Mindeord om Verner Knudsen
Det var med stor vemod, vi modtog beskeden om 
vores kirkesanger, Verner Knudsens pludselige død. 
Samstemmigt lød det fra ansatte og menighedsrådet 
ved Skæve og Hørby-Badskær kirker: ”Nej hvor tra-
gisk og underligt. - Ham vil vi komme til at savne”. I 
rigtig mange år er Verner trofast mødt op, når der var 
brug for ham som kirkesanger. Altid i humør og med 
en kvik bemærkning til dem, han efterhånden kom til 
at kende. 

Da han i sin tid blev ansat, gav det en enestående ro og 
stabilitet i sognet. Trofast kom han og deltog værdigt 
til hverdag og fest, ved begravelser og børnegudstje-
nester, korrekt påklædt, men tog gerne kostume på 
og agerede f.eks. kamel eller kameldriver med turban. 
- Og vi er overbevist om, at han elskede det. ”Jeg er 
så glad for at komme her, og for at I kan bruge mig” 
sagde han ofte. Altid var han parat med en hjælpende 
hånd eller et godt råd til f.eks. en nyansat medhjælper 
eller en præstevikar. En varm, kærlig og hjælpsom 
person var han.

Mange år blev det til, og selv da han som 70-årig godt 
ville aflastes tilbød han sin hjælp når og hvis, der 
blev brug for ham. Og det blev der. Så godt som alle 
hverdagstjenester klarede han, og også en del af søn-og 
helligdagsopgaverne. Ofte dukkede Verner også op 

ved sogne-
arrangemen-
ter, hvor han 
ikke tjene-
stemæssigt 
skulle med-
virke. Han 
elskede at 
synge, og også de nyere sange 
og salmer holdt han af og tog 
til sig.

Vi får ikke flere oplevelser med 
Verner. Men vi vil i meget lang 
tid fremover huske ham, som 
vores kirkesanger. Hans med-
virken ved højmesser. Taknem-
meligheden og stolt-heden i 
hans blik, når han delte alterbrød ud.  Hans helt eget 
værdige tempo, når han gik op ad kirkegulvet for at 
læse udgangsbønnen og slutte med et: Amen!

I stor taknemmelighed til Verner:  
Æret være hans minde.

Skæve-Hørby Menighedsråd 
Henning Holm Olesen

Forårskoncert 
med fællessang

Torsdag den 28. maj kl. 19.00 i Hørby Kirke 
En aften med fællessang og optræden fra Sognenes 
Kirkekor og organist Bo Møller.
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Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.
Anmeldelse af dødsfald, meddelelse om 
fadderskab, navneændringer, udskrivning 
af attester m.v. bedes rettet til 
Sæby kirkekontor: tlf.: 9846 3937 eller på 
mail: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesperka@outlook.dk
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Graver: 
Anita Jensen
Skævevej 87, 9352 Dybvad
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
graver@skaevesogn.dk

Organist:
Bo Møller
Brorholtvej 11, 9430 Vadum
Tlf. 9827 2144
bm@bmmusic.dk

Organist:
Lotte Gawol
Voergaardsvej 8, 9330 Dronninglund
lottegawol@gmail.com

Sognepræst : 
Mette Volsgaard, 
Skævevej 67, 9352 Dybvad. 
Tlf. 9886 4110 
Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag. 

Kirkesanger:
Nikolaj Volsgaard
Skævevej 67, 9352 Dybvad
nikolaj@volsgaard.dk

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

Korleder:
Anne Hejslet
Hjørringvej 174, 9300 Sæby
Tlf. 2216 9563
aehj@frederikshavn.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
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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. 13.15-14.10 i Sogne-
huset i Hørby. I bliver hentet på skolen og følges 
tilbage igen inden skolebussen kører kl. 14.25.

Vi starter med en lille forfriskning og så er der el-
lers fuld drøn på sang, dans, sjov og musik. 

Vi medvirker til Kirkens fortælletime og andre 
familiegudstjenester. 

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. klasse og op.

Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 20.15 
i Sognehuset i Hørby, hvor vi øver os på et meget 
blandet program 

Vi synger:
• På både engelsk og dansk
• Rytmiske og klassiske sange
• Enstemmigt og flerstemmigt
• Med og uden solister 

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

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Gospel for børn Kirkekoret



Gudstjenesteliste
Marts 1/3 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Fasten
 8/3 Hørby 10.30 MV 2. søndag i Fasten, Kirkekoret medvirker
 15/3 Skæve 10.30 MV 3. søndag i Fasten
 22/3 Hørby 9.00 NN Midfaste
 24/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 29/3 Badskær 10.30 MV Maria Bebudelse
April 5/4 Badskær 10.30 MV Palmesøndag, Minikonf. medvirker
 9/4 Skæve 18.00 MV Skærtorsdag. Efterfølgende påskemåltid
 10/4 Badskær 10.30 MV Langfredag, liturgisk musikgudstjeneste
 12/4 Hørby 10.30 MV Påskedag
 13/4 Skæve 10.30 MV 2. Påskedag.
     Fælles med Volstrup, Understed, Karup
 19/4 Ingen, der henvises til nabokirkerne   1.s.e Påske
 26/4 Skæve 10.30 MV 2.s.e Påske
 28/4 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
Maj 3/5 Hørby 10.30 MV 3.s.e Påske
	 8/5	 Skæve	 10.30	 MV	 Konfirmation
	 9/5	 Hørby	 10.30	 MV	 Konfirmation
 10/5 Badskær 10.30 MV 4.s.e Påske
 17/5 Skæve 10.30 MV 5.s.e Påske 
 21/5 Hørby 9.00 OFO Kristi Himmelfart
 24/5 Badskær 9.00 OFO 6.s.e Påske
 31/5 Skæve 10.30 MV Pinsedag
Juni 1/6 Friluft 10.30  2. Pinsedag. Fælles friluft
 7/6 Hørby 10.30 MV Trinitatis. Kirkevandring inden.
 14/6 Skæve 9.00 JSM 1.s.e Trinitatis
 21/6 Badskær 10.30 MV 2.s.e Trinitatis
 28/6 Skæve 10.30 MV 3.s.e Trinitatis

MV: Mette Volsgaard

OFO: Helge Morre Pedersen

JMS: Johnny Søndberg-Madsen
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 10. marts. Tirsdag den 7. april.

Tirsdag den 12. maj. Tirsdag den 9.juni

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.

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,-.
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Deadline for næste sogneblad: 1. maj 2020
Næste blad udkommer primo maj!

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



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

Kalenderen
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 3. marts i Sognehuset i Hørby fra 
kl. 14.00 – 16.00. Terkel Uhrenholdt Andersen, 
Gymnasielærer og bosat i Grønland 1995-2019: 
”Kristendom og kirke i Grønland”  

Ungdomsgudstjeneste
Fredag den 6. marts kl. 22.00 er der gudstjeneste 
for unge i Skæve Kirke. Gudstjenesten er forbe-
redt af konfirmanderne og Kirkebandet spiller. 
En stemningsfuld aftengudstjeneste. 
Alle er velkomne!

Sogneindsamling
Søndag den 8. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afhol-
der Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. 
Indsamlingen arrangeres lokalt i de forskellige 
sogne - og Skæve og Hørby sogne er også med! 
Kl. 10.30 er der gudstjeneste i Hørby Kirke, hvor 
Kirkekoret medvirker. Inden indsamlingen by-
des der på pizza i Sognehuset.
Indsamlere kan melde sig til Tove Hosbond 
på telefon: 5156 5196 

De 10 Kirker – ”USA i et valgår”
Torsdag den 12. marts kl. 19.00 på Stidsholt Ef-
terskole ved Niels Bjerre Poulsen, lektor på Insti-
tut for Historie/Center for Amerikanske Studier 
på Syddansk Universitet.
Billetter af 100,- kan købes ved indgangen

Påskeværksted
Tirsdag den 24. marts kl. 14.10 i Hørby Sognehus

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 24. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke 
– For børn i alle aldre.

Kirkekoret opfører musical ”Ronja Røverdatter”
Søndag den 29. marts kl. 16.00 i Skæve Kirke. 
Musicalen opføres på Dybvad Skole 2. april.

Palmesøndag med påskespil
Den 5. april kl. 10.30 opfører minikonfirmander-
ne påskespil ved gudstjenesten i Badskær Kirke.

Påskemåltid
Skærtorsdag den 9. april indbydes alle til at 
deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med 
gudstjeneste i Skæve Kirke kl. 18.00. Derefter 
samles vi i Sognehuset i Hørby til fællesspisning. 
Spisningen koster 50 kr. pr. person. Tilmelding 
på telefon 9886 4110 eller på mv@km.dk

Gospelkoncert	med	konfirmanderne
Tirsdag den 14. april kl. 19.00 i Skæve Kirke. 
Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger 
under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen

Spis sammen aften
Mandag den 20. april kl. 17.30-20.00 i Spejder- 
huset i Hørby. Hyggelig familieaften hvor vi 
spiser sammen og med underholdning for både 
børn og voksne. Spisningen koster 20 kr. og 
tilmelding til maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller 2097 4763

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 28. april kl. 17.30 i Skæve Kirke 
– For børn i alle aldre.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. maj i Sognehuset i Hørby:
Kl. 12.30 Pilgrimsvandring på naturstien i Hørby, 
mødested: Sognehuset i Hørby
Kl. 14.00 – 16.00. Hannah og Ernst fortæller og 
viser billeder ud fra emnet: ”Pilgrimsvandring”. 

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Sognehuset i 
Hørby

Forårskoncert med fællessang
Torsdag den 28. maj kl. 19.00 i Hørby Kirke. 
Kirkekoret og Bo Møller medvirker

2. Pinsedag
Mandag den 1. juni kl. 10.30 holder Sæby, Un-
dersted, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles 
friluftsgudstjeneste (stedet annonceres senere)

Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 7. juni indbydes til en mini-pil-
grimsvandring. Vandringen begynder og ender 
ved Hørby Kirke. Vi mødes kl. 8.00, og undervejs 
er der indlagt små pauser med tid til oplæsning 
og stilhed. Inden gudstjenesten i Hørby Kirke kl. 
10.30 serveres der rundstykker og kaffe. 

Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 12. 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: 9886 4110 eller 
mv@km.dk senest onsdag den 10. juni


