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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Eventkirke - renovering af Badskær Kirke

Da Skæve og Hørby sogne i 2012 blev lagt sammen til 
et pastorat, og dermed fik fælles præst og menigheds-
råd, satte det gang i en diskussion om begrænsninger 
og muligheder ved at have tre kirker til rådighed, og 
om muligheden for at indrette en af kirkerne på en 
anden måde. 

Både Hørby og Skæve kirker er middelalderkirker, 
bygget i 1100-tallet, og skal behandles derefter. Bad-
skær Kirke er bygget i 1909, og er derfor ikke underlagt 
de samme restriktioner. Det satte gang i diskussionen 
om en anden indretning af dette kirkerum.

En ombygning er nu blevet mulig, og forventes påbe-
gyndt i efteråret 2020. Kirken trænger meget til reno-
vering, bl.a. er det gamle fyr temmelig ustabilt, hvilket 
har fået Menighedsrådet til at beslutte at tage kirken 
ud af drift per 1. august 2020 (uanset om arbejdet først 
kommer i gang senere på efteråret).

En af de store ændringer bliver et fast, plant gulv med 
løse stole, der giver mulighed for forskellig indretning 
af kirkerummet. Derudover skal der indrettes køkken, 
toilet og depotrum.

Nedenfor er oplistet forskellige ideer og muligheder. 
Hvilke, der realiseres, er op til de ansatte, frivillige og 
det nye Menighedsråd:

• SalmeBongo (Legestue med musik og bibelhi-
storie for børn i alderen 1-5 år med forældre)

• Babysalmesang
• Kirkens Fortælletime med fællesspisning og 

kreative aktiviteter
• Musikalsk legestue med dagplejerne
• Kravlegudstjeneste som afslutning på legestue-

hold, SalmeBongo og Babysalmesang
• Minikonfirmandundervisning
• Børnekorskoncerter
• Fastelavnsgudstjeneste
• Konfirmandarrangementer
• Ungdomsgudstjenester
• Påskemåltid med gudstjeneste
• Meditationsgudstjenester
• Stille andagter
• Sogneeftermiddage
• Kirkecafé efter gudstjenester
• Arrangementer fælles med ”De 10 kirker”

Kirken vil stadig kunne bruges til gudstjenester, dåb, 
begravelser/bisættelser og bryllupper. 

Men der foruden vil det give et væld af nye mulighe-
der til gavn for mange mennesker i vore sogne.



Landsforeningen af Menighedsråd skriver:

Brug din stemme
Kirken er noget vi skaber sammen

De seneste år er der kommet stort fokus på de mentalt 
gode effekter ved at synge sammen. Vi bliver glade, 
og vi sover bedre. Fællessang kan løfte humøret og 
sænke stressniveauet, og så kan det få hjerter til at slå 
i takt. Fra forskning ved vi også, at fællessang styrker 
samhørighedsfølelsen – fællesskabet. 

Menigheder har kendt til fællesskabsfølelsen i snart 
500 år, hvor fællessang har været en hjørnesten i den 
danske folkekirke. Det er derfor, vi synger sammen i 
kirken. Fordi det minder os om, at vi deler noget med 
hinanden, at vi er sammen om noget, at kirken er et 
fællesskab, vi skaber sammen. 

Brug din stemme!
Når vi synger sammen, bidrager vi alle til fællesska-
bet, og vi kan være med uanset alder og køn. For i 
fællessangen ophæves de grænser og forskelle, som 

vi oplever i hverdagen. Man mærker, at man er en 
del af en større helhed, når ens stemme smelter sam-
men med andres. Det er en ganske speciel følelse, og 
det kræver blot, at man bruger sin stemme. At man 
synger med. 

På samme måde er det med fællesskabet i kirken! 
Det fællesskab vi har med hinanden i de danske me-
nigheder, bliver kun styrket, når flest muligt delta-
ger – når flest muligt synger med. Og følelsen bliver 
særligt god, når man selv stemmer i. 

Det kan man gøre som aktivt medlem af et menig-
hedsråd, men det kan også gøres ved blot at støtte op 
og bruge sin stemme, når der er valg til menighedsrå-
det, der hvor man bor. 

Og det er der den 15. september 2020! 
Her afholdes der nemlig for første gang menigheds-
rådsvalg på samme dag over alt i Danmark. 

Mød op den 15. september og deltag i fællesskabet – mød op 
og brug din stemme.

Skæve og Hørby Sogne
19. august kl. 19.00 i Hørby Sognehus, Hjørringvej 105,
Hørby, 9300 Sæby

Skæve og Hørby Sogne
15. september kl. 19.00 i Hørby Sognehus, Hjørringvej
105, Hørby, 9300 Sæby

Orienteringsmøde

Orienteringsmøde
onsdag den 19. august kl. 19 i Sognehuset.

Kom og hør om menighedsrådets arbejde og visioner

Valgforsamling
tirsdag den 15. september kl. 19 i Sognehuset hvor kandidaterne stilles op.



Kom med til en spændende aften i Indiens tegn, hvor vi skal høre rejseoplevelser 
og sidste nyt fra skoleprojektet i Indien. Vi skal se billeder fra sidste sognetur i februar.

Aftenen byder på lækker aftenskaffe til 20 kr. som går til skoleprojektet i Indien 
og vi slutter kl. 21.00. Der er mulighed for at købe noget fint i vores Indiensbod. 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

Rejsen 
går til Indien
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Hørby Sognehus

Hørby Kirke, lørdag 15. august 2020 kl. 10.30
Anne Hybholt Dybro Jacobsen, Annika Johanne Hansen, Caroline Hofmann Clausen, Cecilie Elise Frandsen, 
Isabella Marie Christiansen, Lærke Hesselborg, Mads Otto Jensen, Marie Louise Nielsen, Miriam Andersen, Sine 
Hostrup, Tilde Kongsbak Nielsen

Skæve Kirke, søndag 16. august 2020 kl. 10.30
Annlouise Chemnitz Madsen, Augusta Cheri Pedersen, Cecilia Maria Andersen, Cirkeline Vad, Emil Dalgaard 
Nielsen, Frederikke Volsgaard, Ida Knøsen Olsen, Kristian Nedergaard Jensen, Magnus Buch Arentsen, Malene 
Fiona Pedersen, Mathilde Søndergård Poulsen, Mikkel Frederik Pedersen, Milan Lovén Rytter, Oliver Korgaard 
Hansen, Orinta Astrauskaite, Thomas Vadsholt Petersen

Konfirmander 2020
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Vores skoleprojekt i Indien
Selv om coronavirus er på retur i Europa, kæmper 
man en hård kamp mod pandemien i Indien – særligt 
i de fattige områder i eksempelvis Tamil Nadu, som 
Skæve-Hørby Sogn efterhånden i mange år har støttet i 
form af skolebygninger, -renovering og undervisnings-
materialer. 

Anne Hejslet og Louise Tryk fra Dybvad Skole var 
tidligere på året på besøg netop i Tamil Nadu sam-
men med en gruppe fra sognet (se i øvrigt annoncen 
på foregående side), hvor der blev uddelt en flot sum 
penge, som skolens elever havde samlet i julemåneden. 
Og med corona-pandemien så skolens elever nu igen et 
behov for at stå sammen og hjælpe i Indien! 

Eleverne fik derfor i ugen op til sommerferien et oplæg 
om turen til Indien og hverdagen for en skoleelev der-
nede, hvor rigtig mange er helt afhængige af dét gratis 
måltid mad, man får i skolen – men som nu ikke er en 
mulighed, eftersom eleverne er hjemsendt på grund af 
pandemien.  

Temaet for den planlagte fundraiser – et sponsorløb 
lige før ferien – blev derfor at samle penge ind til 
”madpakker”, og så var eleverne ellers rundt blandt 
familie og venner for at søge sponsorer.

Fundraiser-eventen, der fandt sted på Dybvad Stadion, 
vakte stor gejst blandt eleverne – hver gang de tilbage-
lagde en omgang kunne de jo med rette sige, at ”nu har 
jeg sørget for én madpakke mere”, og havde dermed 
sikret, at en indisk skoleelev ikke går sulten i seng.

En typisk indisk skolefrokost består oftest af ris, curry 
(spicy sovs) og et kogt æg. De ”madpakker”, som med 
Dybvad-elevernes hjælp nu kan udleveres under pan-
demien i stedet for skolemåltidet, består eksempelvis af 
et stort brød, smør/marmelade, bananer, pakker med 
kiks og en flaske vand – alt sammen for under 9 danske 
kroner.

Med dét in mente, løb og gik eleverne på stadion – 400 
meter runden – i 60 minutter, hvor der blev samlet 
hele 16.000 kroner ind til madpakker, som nu er sendt 
afsted til Indien; altså midler til omkring 1.800 af de 
nævnte madpakke-rationer.

Det er Skæve-Hørby Sognes samarbejdspartner i In-
dien, skoleprojektet i Arcot Lutheran Church, som står 
for at uddele nødhjælpen til børn i de familier, hvor 
indtægtsgrundlaget – og dermed muligheden for nu 
selv at skulle sørge for noget andet end den ellers så 
stabile skolemad – er forsvundet under pandemien. 

Derfor lyder der både fra biskoppen og skolelederne i 
Tamil Nadu en kæmpestor tak til skolen i Dybvad for, 
at elever og lærere trods en afstand på over 8.000 kilo-
meter har taget det fantastisk flotte initiativ til at sikre 
mad i hverdagen til de hjemsendte indiske skolebørn.

Tidligere på sommeren sendte gruppen ”Indiens Ven-
ner”, som bla. får midler fra de frivllige sognebladsud-
delere og den lille Indien-shop i Sognehuset, 10.000 
kroner afsted til samme formål. Også i den anledning 
lyder der en stor TAK for støtten fra medarbejderne i 
ALC skoleprojektet, der hver dag yder en enorm ind-
sats for at få dagligdags varer ud til de fattige områder.



Vandregudstjeneste
i Søparken, Dybvad

En stemningsfuld gudstjeneste i Søparken hvor 
Kirkekoret medvirker.
Vi går rundt om søen og undervejs gør vi holdt 
og synger og lytter sammen. 

Søndag den 30. august kl. 19.00

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.

for børn 
i alle 
aldre

Torsdag den 10. september kl. 17.30 i Hørby Kirke

Torsdag den 19. november kl. 17.30 i Skæve Kirke

Kirkens 
Fortaelletime

2020/2021

Går du i 3. klasse og har 
lyst til at være minikonfirmand?

Så starter minikonfirmand op:
Onsdag den 18. november

Vi mødes hver onsdag efter skole og går hen 
til sognehuset i Hørby. Vi skal lave en masse 
sjov og hygge os. Vi skal bl.a. besøge sognets 
tre kirker, lave altertavler, spille skuspil, lytte 
til bibelhistorier og meget mere.

Har du lyst til at være med så skriv til
Maria Kajgaard på mobil: 20974763 eller
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Skæve Kirke
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Nyt fra KFUM Spejderne

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. én gang i kvartalet 
og laver klanmøder/arrangementer.

Så har vi også prøvet det... At lave online møder med 
vores spejdere, men sikken oplevelse at konkurrere 
med spejderne på nettet, hvem der først lægger et 
billede op af en løst morsekode, placerer en bold højst 
oppe, klæder sig ud som en film-figur eller tager mest 
muligt tøj på kroppen. 

Det har givet masser af sjove oplevelser, og det har 
været super sjovt at se og høre, hvordan spejderne 
har brugt tiden med bål i haven, overnatning i det fri, 
badeture og masser af gode gerninger for vores næste i 
denne Corona-tid. Så det blev til, at alle havde gjort sig 
fortjent til et “Hjemmespejder-mærke”.

Vi nåede dog til familieaften at få valgt en ny fælles 
forældrebestyrelse, der allerede har mange ideer på 
programmet, og vi fik ny gruppeleder Caroline Schiol-
dann.
 
I starten af maj fik vi dog lov til at starte op med spej-
dermøder igen, men hvor var det svært ikke at give et 
gensynskram til alle, der er mange ting vi skal huske 
at holde afstand med, men spejderne er fantastiske til 
at vise hensyn til hinanden og det har været en rigtig 
skønt med spejdermøder inden sommerferien.

De store lejre på Thorup Hede er aflyst, men i stedet 
har Bæver-Ulve spejderne været på shelter-weekend 
på Hørby Bylegeplads, den bød på vandretur, besøg 
hos Søren’s bier, mad over bål, et kæmpe regnskyl, 
men også oprykning til Ulve-spejdere, og godnathisto-
rier ved bålets skær, da vi rykkede i spejderhuset efter 
regnskyl, efter hele bålhytten var oversvømmet.

Junior- Trop og Senior-spejdere tager i uge 29 afsted 
på kanotur på Gudenåen, vi glæder os til en flot og 
udfordrende tur. Og så tager vi fat igen medio august 
med spejdermøder.

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/ Hørby-Dybvad Spejderne 
eller kontakt Gruppeleder Caroline Schioldann

2020/2021

Går du i 3. klasse og har 
lyst til at være minikonfirmand?

Så starter minikonfirmand op:
Onsdag den 18. november

Vi mødes hver onsdag efter skole og går hen 
til sognehuset i Hørby. Vi skal lave en masse 
sjov og hygge os. Vi skal bl.a. besøge sognets 
tre kirker, lave altertavler, spille skuspil, lytte 
til bibelhistorier og meget mere.

Har du lyst til at være med så skriv til
Maria Kajgaard på mobil: 20974763 eller
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk



Siden sidst:
Vi har budt velkommen til Malthe som skal være på 
Krudtuglestuen, og pt. er der 38 børn i børnehaven. 

I februar var de ældste børn fra Vildbasse- og Krudtug-
lestuen på biblioteket, og sikke der blev leget! Biblio-
teket har en fantastisk børneafdeling med masser af 
spændende legetøj, som blev flittigt brugt. Vi læste 
også bøger højt for børnene samt lånte en masse bøger. 
Busturen var også et stort hit, børnene syntes at det var 
rigtigt sjovt at køre med bus.

Troldestuen har lavet selvportrætter, det var svært at 
tegne sig selv - børnene måtte forholde sig til, hvilken 
form deres ansigt er, og farver på øjne og hår skulle 
også passe. Det blev nogle rigtige fine malerier. Trol-
debørnene har også prøvet ”den gode stol”, et barn ad 
gangen sidder i stolen, og de andre børn fortæller hvad 
de synes, man er god til. Børnene øver sig i at modtage 
ros, samt at være i centrum. 

Midt i marts kom corona-epidemien, og så lukkede 
børnehaven faktisk helt ned. Vi havde et par børn, der 
blev passet i Sæby, hvor der blev oprettet en institution 
til nødpasning i vores område.

Vi er nu tilbage igen, og næsten alle børn er tilbage i 
børnehaven igen. Det er en noget anderledes hverdag 
med opdelte børn og voksne. Vi har en lavet struktur 
med bestemte børn i grupper, samt faste tider hvor vi 
vasker hænder, og det er MANGE gange. Det funge-
rer fint i grupperne, og hver dag er de ældste på tur i 
Søparken. Vores legeplads i børnehaven er delt op, og 
børnene har helt tjek på hvor de kan lege. Vores legesa-
ger indenfor bliver vasket rigtigt meget, der er ansat en 
til denne funktion. 

Nu går vi sommeren i møde - og vi glæder os alle til at 
pakke vintertøjet væk.

God sommer til jer alle!

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Dybvad Børnehave

Høst
gudstjeneste
Skæve 
Kirke
Søndag 
den 20. 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.

Hørby 
Kirke
Søndag 
den 27. september
kl. 10.30. 

Familiegudstjeneste, hvor børnekoret 
Gospel for Børn medvirker. 

Også her samler vi ind til sognenes 
skoleprojekt i Indien.8 
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Datoer for Efteråret:
September: 24. 
Oktober: 8. og 22. 
November: 5. og 19.
December: 3.

Kl. 9.30-11.30 i Hørby Sognehus  

Ny sæson med Krea-klubben, hvor vi igen skal pusle med 
kreative-projekter som vi finder på. Du behøver ikke være 
krea-ekspert, men have lysten til at lave noget kreativitet i 
hyggeligt selskab.

Vores krea-klub er lidt anderledes, for de ting vi produce-
rer bliver solgt til fordel for sognenes Indiensprojekt, 
hvor vi hjælper børn til en bedre skolegang.

Vi starter hver gang med formiddagskaffe.

Få mere info 
ved Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard. 
Mobil: 20974763 eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk 

Vi sørger 
for materialer 

og formiddags-
kaffe.

I Hørby Sognehus kl. 16.30-17.15 
For alle børn i alderen 1- 5 år 
sammen med mor, far eller bedsteforældre.

SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang. 
Vi mødes sidste torsdag i måneden, hvor vi skal synge med 
hele kroppen, spille på rytmeinstrumenter og blæse sæbebob-
ler. Vi skal høre en lille historie fra bibelen og danse og lege. 

Tilmelding 
og mere info ved 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Kajgaard. 
Mobil: 20974763
eller mail: 
maria@skaeve-hoerbysogn.dk 

SalmeBongo er gratis.

Ny SæSoN

Kom med!
Det blir’ sjovt

Datoer for efteråret 2020:
27. august· 24. september
22. oktober · 26. november

Salme
Bongo



Dybvad Ældrecenter & Dybvad Aktivitetscenter har, 
som så mange andre, været isoleret i en lang periode.
Det har selvfølgelig givet mange udfordringer, og kræ-
vet nye måder at være sammen på.

Aktivitetscenteret blev straks lukket, og os personale 
sendt hjem. Vi var hjemsendt i en uge, og så mødte 
vi op igen, til forsigtig og struktureret samvær, under 
meget anderledes former end vi har været vandt til.

Heldigvis er vi så heldige, at Dybvad og Østervrå 
Ældrecentre sammen har købt en bus. Det har bety-
det, at vi har benyttet bussen flittigt, først kun med to 
brugere, og nu med fire ad gangen. Det fungerer rigtig 
godt, vi har bussen på skift én uge, og det sted, der skal 
bruge bussen, sørger for at hente den.

Vi har haft mulighed for at komme ud og se at bøge-
træerne blev grønne, og at kornet på markerne også 
skød i vejret. Vi har haft kaffe med og nydt den uden-
for, vi har købt os en is og set bølgerne slå ind mod 
stranden.

Der har været mange gåture rundt i byen, og der har 
heldigvis været mange gode solrige dage, så det har 
været skønt at komme ud.

Det har, gennem en lang periode, desværre ikke været 
muligt at have besøg af pårørende. Hyggeholdet har 
stadig ikke adgang til Aktivitetscenteret, men det er 
godt at der er lidt penge på kistebunden. Vi har nemlig 
fået lov til at bruge af beholdningen til at købe gevin-
ster og ellers lidt lækkert til beboerne.

Rundt omkring i hele landet er der blevet åbnet op for 
aktiviteter for de brugere der kommer udefra….. men 
ikke her hos os! Placeringen af Aktivitetscenteret gør 
det ikke muligt at åbne dørene her på stedet. Men vi 
bor heldigvis i en by, hvor vi er indstillet på at hjælpe 
hinanden, og derfor har Borgerforeningen sagt ja, til at 
vi må bruge ”Søparkhuset”.
 
Vi går i ”Søparkhuset” hver tirsdag formiddag, her 
bliver der spillet yatzy i det ene lokale, og så er der 
mulighed for at sy og male eller lave andre kreative 
ting, i det andet lokale.

Hver torsdag står der sang på programmet, her går vi i 
”Søparkhuset” om eftermiddagen, så er det frem med 
sangmapperne, og så lyder der ellers skønsang ud i 
hele huset.

Vi skylder Borgerforeningen en stor TAK, fordi vi har 
fået mulighed for at flytte nogen af vores aktiviteter 
ind i ”Søparkhuset”.

Her hen over efteråret er der også lagt op til at der sker 
flere spændende ting.

Vi er så heldige, at det er Dybvad Ældrecenter & 
Dybvad Aktivitetscenter, der er blevet udvalgt til at 
modtage overskuddet fra årets Tunnelløb. Det er vi 
meget taknemmelige for, og vi håber naturligvis at der 
er mindst lige så mange deltagere som sidste år.

Her fra Aktivitetscenteret og Hyggeholdet synes vi 
naturligvis, at vi gerne vil være med til at sætte vores 
præg på det flotte arrangement som tunnelløbet er, og  
derfor har fået lov til at sætte en tunnel op i haven bag 
ældrecenteret. Det bliver en noget anderledes tunnel, 
som jeg er sikker på ikke er set før her i byen. Vi vil 
nemlig STRIKKE en tunnel...!

Julemarkedet er en stor begivenhed her i Aktivitetscen-
teret, og det er noget vi, sammen med Hyggeholdet, 
bruger lang tid på at forberede. Det er også her vi sæd-
vanligvis kan lave et pænt overskud til Hyggeholdet. 
Pengene fra julemarkedet bruges udelukkende til bru-
gerne af Aktivitetscenteret, enten man bor på centeret 
eller kommer i Aktivitetscenteret.

Vi er udfordret i år, med hensyn til om vi må lukke op 
på Ældrecenteret, også selv om det først er 14. novem-
ber, vi holder Julemarkedet. Derfor har vi igen spurgt 
Borgerforeningen, om vi må låne ”Søparkhuset” til 
julemarkedet. Det har vi fået lov til. Så uanset om vi 
må åbne elle ej, så bliver der julemarked lørdag d. 14 
november kl. 10 - her håber vi på at se rigtig mange!

Med venlig hilsen
Elsebeth Larsen

Aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecenter

10 
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Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året

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

Vi mødes første tirsdag i måneden i Hørby 
Sognehus. Her vil der være foredrag, musik 
eller film og hyggeligt samvær.  
Hver gang er der lækker eftermiddagskaffe til 20 kr.

Tirsdag d. 8. september kl. 19.00: 
Niels Chr. Kobbelgaard fortæller 
om ”Storm P og evangeliet”

Tirsdag d. 6. oktober kl. 14.00: 
Lisbeth Nielsen fortæller om hendes arbejde i Ghana

Tirsdag d. 3. november kl. 19.00: 
Peter Ulvsgaard fortæller om 
” Øjeblikket - om at se mere”

Tirsdag d. 1. december kl. 14.00: 
Adventsfest

Alle er 
hjertelig

velkommenSogneeftermiddag

sit arbejde i Ghana



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

DYBVAD TUNNELLØB 2020 AFHOLDES TIL FORDEL FOR 
Dybvad Ældrecenter & Dybvad Aktivitetscenter 

	

 
 

½ marathon // 10 km løb/gang // 5 km løb/gang 
 

Tilmelding via www.dybvadby.dk eller Facebook   

Start: Søparken, 9352 Dybvad (tjek-in fra kl. 9.00) 

	

 
 
 
 

3  
DISTANCER 

	

 

25. oktober  
1. start kl. 1000 
	

 

ALLE  
KAN 

DELTAGE 

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

12 
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BUSK
· Børn
· Unge
· Sogn
· Kirke

En festlig gudstjeneste 
for hele familien, 
hvor konfirmander, 
kirkekor, Gospel for børn 
og Kirkebandet medvirker.

Temaet for 
gudstjenesten er 
Spirerne i Guds have

Efterfølgende spiser 
vi pizza sammen.

Søndag d. 25. oktober 
kl. 10.30 i Skæve Kirke

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 5. november kl. 19.00 
på Stidsholt Efterskole

Entré 
100 kr
inkl. kaffe

Mikkel 

og den hvide verden

Mikkel Beha tager os med ud på en rejse op langs Norges kyst, 
med kurs mod polarisen og øgruppen Svalbard.

En rejse fra København og ud i vores storslåede nordiske natur, men også derop hvor 
klimaforandringerne ikke bare er ord i tykke rapporter, men barsk og synlig virkelighed 
hvor stigende temperaturer får isen til at smelte og vejret bliver mere og mere ekstremt.

Billetterne kan købes ved indgangen kl. 18.15. Billetten koster 100 kr. og er inkl. kaffe. 
Maks. 250 billetter

Foredrag på Hørby Efterskole 
med Mikkel Beha onsdag den 28. oktober kl. 19.00

Entré 
100 kr.
inkl. kaffe

DE 10 KirKEr



Set og sket i sognene

Gospel for Børn synger til fastelavn Pilgrimsvandring for konfirmander i Hørby Ådal

Der gøres klar til optagelse af online-gudstjeneste Pilgrimsvandring for konfirmander i Hørby Ådal

Konfirmander laver ikoner over deres konfirmationsord

Medlemmer af kirkekoret synger
ved Dybvad Ældrecenter

I coronatiden inviteredes der til pilgrimsvandring i 
stedet for gudstjeneste Store Bededag

14 
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Pinsedag blev der igen holdt gudstjeneste i kirken

Coronasikret nadver

Coronasikret nadver

Korpiger synger Pinsedag

Konfirmandernes flotte ikoner over deres konfirmationsord

Sangaften

Tirsdag d. 12. november kl. 19.00 
i Sognehuset i Hørby

Kom og vær med til en hyggelig sangaften, 
hvor vi skal synge nye og gamle sange 

og salmer. Vores organist Bo Møller 
vil spille til sangene. 

Undervejs får vi noget lækkert til aftenskaffen. 

24.



Julegaveværksted

Tirsdag d. 17. og 24. nov. kl. 14.30-16.30

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

Her vil julegaveværkstedet være åbent og man vil kunne lave julegaver,  
spise julegodter og julehygge. Hvis du går på Hørby skole, vil der komme en voksen 

og følge dig over i sognehuset.

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

for alle skolebørn

De private børnepassere i Hørby
Vi holder Hørby ren

Vi er to private pasningsordninger i 
Hørby, og vi aftalte at vi ville samle 
affald hver onsdag i maj måned, sam-
men - men HVER FOR SIG, her i disse 
coronatider.

Børnene går meget op i at samle af-
fald, de kan se det på lang afstand, og 
alt bliver samlet op. Vi snakker lidt 
om, hvad det er. Det er blevet til flere 
poser affald. Vi mødtes så i onsdags 
på legepladsen, hvor affaldet kom i 
containeren.

Selv når vi ikke har planlagt at samle 
affald, kan børnene ikke lade være 
med at samle det op når vi går tur, det 
skal med hjem. Det er dejligt, at bør-
nene har lært at holde naturen ren.

Birgit Stevn
Lene Hørbye Jacobsen
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Familiegudstjeneste i Skæve Kirke. 
Spejderne tænder det første lys i adventskransen og  
vores dygtige Kirkekor synger skønne julesange.

Jule-
optakt

Søndag den 29. november 
kl. 10.30 i Skæve Kirke

1. søndag 
i advent

Festlig optakt til julen med musik, 
sang og optrin.
Gospel for børn synger skønne 
børne-julesange og årets 
minikonfirmander optræder 
med krybbespil.

Søndag den 6. december 
kl. 16.00 i Hørby Kirke



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
 jesperka@outlook.dk

Glimt fra Grøn Lørdag
i Søparken den 27. juni:

18 
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Rejsen ud i rummet

Forelæser: Professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet 
Tidspunkt: Tirsdag den 6. oktober kl. 19-21
Entré: Gratis – øl/vand kan købes

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? 
Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? – Ja, 
det er raketvidenskab! Hør også om hvordan en rummission designes 
og planlægges med eksempler fra aktuelle rummissioner. 

Tang

Forelæser: Seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn, Institut for Bio-
science, Aarhus Universitet 
Tidspunkt: Tirsdag den 27. oktober kl. 19-21
Entré: Gratis – øl/vand kan købes

Under havets overflade danner tang spektakulære undersøiske skove 
som er vigtige for livet i havet og klimaet på kloden. Ny forskning viser 
at tang også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for 
sundhed, fødevarer, klima og miljø. 

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Forelæser: Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bio-
science, Aarhus Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, 
Biologisk Institut, Syddansk Universitet
Tidspunkt: Tirsdag den 3. november kl. 19-21
Entré: Gratis – øl/vand kan købes

Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i hav-
bunden. 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.

Smagen af øl

Forelæser: Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Labora-
torium 
Tidspunkt: Tirsdag den 10. november kl. 19-21.30
Entré: 30 kr. inkl. smagsprøver undervejs

Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets 
aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og 
om humlens rolle som smags- og aromagiver. Under foredraget får du 
serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper.

Efterårets livestreamede foredrag i Søparkhuset
Arrangør: Dybvad Borgerforening

Alle er velkomne!
OBS: Mødetid alle aftener er kl. 18.45 - foredragene starter på Aarhus Universitet præcis kl. 19



I skrivende stund er der 11 børn i vuggestuen og 31 
børn i børnehaven. Vi har fået mange nye børn, og det 
er så dejligt med fremgang i børnetallet i Hørbyområ-
det. Velkommen til alle nye børn i huset. Vi har også 
fået ny kollega, Mette Røjkjær, som startede 1. marts 
og 1. juni 2020 fik vi konstitueret ny leder for Hørby-
Dybvad Børnehus, da tidligere leder Jan G. Kokholm 
havde søgt nye spændende udfordringer i Brønder-
slev. Velkommen til Mette og Jeanette. 

Siden sidst har vi i februar holdt forældrekaffe og 
bag-for-en-sag. Overskuddet fra bag-for-en-sag går 
til indkøb af legetøj og materialer til naturværkstedet. 
Børnehaven har lavet billedkavalkade over alle de ting, 
det er blevet til - både indkøbt og foræret fra børne-
nes familier. Stor tak til alle, der bidrager med stort 
og småt. Resten af forårets aktiviteter blev bremset af 
corona, men vi kommer stærkt igen til efteråret.  

Corona har jo præget de sidste måneder, også i Hørby 
Børnehus. Huset var lukket fra 16. marts til 15. april. 
Den nye hverdag i Børnehuset består af rigtig meget 
udetid – og håndvask. Børnene tog omvæltningen i 
stiv arm og navigerede flot rundt i de nye retningslin-
jer med afstand, sprit og ekstra håndvask. Samtidig 
har der været tid til at få plantet i vores højbede, tage 
på skovtur, bygge sæbekassebiler, lave bål og dase lidt 
i de nye hængekøjer på vores skønne legeplads. Vores 
personale i huset er fantastiske til at vende situationen 
til noget positivt, og få det bedste ud af den nye hver-
dag – stor ros til dem!

Før corona var det planen, at der skulle starte et helt 
nyt overgangsprojekt mellem børnehave og skole. For 
de børn, der efter gamle regler skulle være startet i 
skole 1. april, var der stablet et projekt på benene med 
skolegang 3 formiddage om ugen. De børn, der skal 
starte til august, ville blive koblet på dette projekt, se-
nere i sommeren. Projektet er sat på pause til næste år, 
og overgangen for de nye skolebørn bliver lidt anderle-
des end vi havde håbet. Det er et stort hold, der sendes 
i skole til august – 13 børn og endnu flere fra Dybvad 
således en 0. klasse med 31 børn, der deles i 2 hold.

I uge 26 blev der holdt fest i børnehaven, hvor de kom-
mende skolebørn fik overrakt diplom og deres mappe 
med minderne om børnehavetiden. Ugen blev sluttet 
af med skøn vandkamp om fredagen. 

I uge 27 kommer der fotograf og foreviger børnene i 
de skønne omgivelser, børnehaven ligger i. Børnehuset 
holder lukket i uge 29+30 og åbner op igen i uge 31. 

Vi ønsker alle en god sommer.

På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet

Nyt fra Hørby Børnehus
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Indre Mission - Dybvad
Program sommer/efterår 2020

Tirsdag d. 11. august: Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.
Fredag d. 14. august: Caféaften.
Tirsdag d. 25. august: Pizza- og videoaften. Begynder kl. 18.30.

Fredag d. 4. september: Caféaften.
Torsdag d. 10. september: Afskedsfest for Bent Kjær Andersen
 i Hjørring Missionshus. Mødet begynder kl. 19.30.
Tirsdag d. 15. september: Videomøde.
Tirsdag d. 29. september: Sangaften v. Annette Bæk, Horne.

Fredag d. 2. oktober: Caféaften.
Tirsdag d. 6. oktober: Videomøde.

Kredsarrangementer – møderne begynder kl. 19.30.
Tirsdag d. 20. oktober: Missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Erslev. 
 (Dybvad Missionshus)
Onsdag d. 21. oktober: Missionær og familiekonsulent Moses Sloth, Nørager.
 (Elling Sognegård, Tuenvej 10B, Elling, 9900 Frederikshavn)
Torsdag d. 22. oktober: Missionær og familiekonsulent Moses Sloth, Nørager.
 (Strandby Missionshus, Agervej 4, 9970 Strandby)

Tirsdag d. 3. november: Videomøde.
Fredag d. 6. november: Caféaften.
Tirsdag d. 17. november: Sognepræst Kenny Gottlieb Christiansen, Abildgård Kirke.

Tirsdag d. 1. december: Sognepræst Bjarne Hougaard, Hirtshals.
Lørdag d. 19. december: Julefest kl. 18.00.

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



Døbte og viede i sognene

Døbt i Skæve Kirke 1. marts 2020: 
Freja Mejlholm Nielsen

Døbt i Skæve Kirke 11. juli 2020:
Pauline Carla Skovbjerg

Døbt i Hørby Kirke 21. juni 2020: 
Ella Ingemann Vendelbo

Viet i Skæve Kirke 27. juni 2020:
Annette Holm og Gert Sørensen
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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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Nyt fra Kirkehøjskolen 

Bestyrelsen i Sæbyegnens Kirkehøjskole har 
besluttet, at vi, på grund af  den verserende 
corona, desværre må aflyse de to højskoleaftener 
i efteråret 2020; det vil sige september og novem-
ber. 

Nyt program vil derfor først fremkomme sidst 
på året 2020 med  højskoleaften i januar og marts 
2021.

På gensyn i 2021
Bestyrelsen

”Niels Otto Pedersen, Ø. Bark-
holt’s Mindefond”

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til 
fornyelse af inventar i Skæve Kirke samt at yde 
støtte til kirkelige aktiviteter omkring Skæve 
Kirke. 

Endelig yder fonden økonomisk støtte til med-
lemmerne af menigheden ved Skæve Kirke i 
forbindelse med 

• begravelse 
• konfirmation 
• lignende kirkelige aktiviteter.

Begrundet ansøgning bedes fremsendt via mail 
jmo@70151000.dk og bør indeholde årsopgørelse 
samt en kort beskrivelse af familieforholdene. 

Der findes ikke et skema til ansøgningen.

Niels Otto Pedersen, Ø. Barkholt’s Mindefond
c/o Advokatfa. Hjulmand & Kaptain
Havnepladsen 7 
9900 Frederikshavn

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

vi synger, vugger og danser til salmer. Laver fagter, vifter med tørklæder, 
blæser sæbebobler og kigger lidt på kirken i en afslappet atmosfære i det smukke kirkerum. 

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 i Skæve 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

NyT hoLd: onsdag den 26. august kl. 10.00 i Skæve Kirke
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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 i Skæve: 
Anita Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
graver@skaevesogn.dk

Graver i Hørby:
Anette Arensbach
Træffes på kirkegården eller pr. telefon
Tlf: 2167 6099
graverhus2@gmail.com

Organist:
Bo Møller
Tlf. 9827 2144
bm@bmmusic.dk

Organist:
Lotte Gawol
lottegawol@gmail.com

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

Kirkesanger:
Nikolaj Volsgaard
nikolaj@volsgaard.dk

Kirkesanger:
Rikke Flinck
rikkeflinck@gmail.com

Kirke-kulturmedarbejder
Maria Kajgaard
Mobil: 2097 4763
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Korleder:
Anne Hejslet
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



Har DU lyst til at 
synge sammen 
med os?
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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. Første gang efter sommerferien er 
torsdag den 20. august.
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. Første gang efter sommerferien 
er torsdag den 13. august.

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
August 2/8 Ingen gudstjeneste, der henvises til nabokirkerne
 9/8 Hørby 9.00 JSM 9.s.e. Trinitatis 
	 15/8	 Hørby	 10.30	 MV	 Konfirmation
	 16/8	 Skæve		 10.30	 MV	 Konfirmation	
 23/8 Skæve 10.30 MV 11.s.e. Trinitatis  
 30/8 Søparken 19.00 MV Vandregudstjeneste
September 6/9 Hørby 10.30 MV 13.s.e. Trinitatis
 10/9 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime 
 13/9 Skæve 9.00 JD 14.s.e. Trinitatis
 20/9 Skæve  10.30 MV 15.s.e. Trinitatis, Høst, Kirkekoret medvirker
 27/9 Hørby 10.30 MV 16.s.e. Trinitatis, Høst, Gospel For Børn medvirker
Oktober 4/10 Skæve  10.30 MV 17.s.e. Trinitatis
 11/10 Hørby 10.30 MV 18.s.e. Trinitatis 
 18/10 Ingen gudstjeneste, der henvises til nabokirkerne
 25/10 Skæve  10.30 MV 20.s.e. Trinitatis, BUSK, efterfølgende kirkefrokost
November 1/11 Skæve  10.30 MV Alle helgen, oplæsning af navne
 1/11 Hørby  19.00 MV Alle helgen, oplæsning af navne
 8/11 Hørby 10.30 MV 22.s.e. Trinitatis
 15/11 Skæve 9.00 JD 23.s.e. Trinitatis
 19/11 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime 
 22/11 Hørby 10.30 MV Sidste søndag i kirkåret
 29/11 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent, Kirkekoret medvirker
December 6/12 Hørby 16.00 MV 2. søndag i Advent, Juleoptakt
 13/12 Skæve 9.00 PFS 3. søndag i Advent
 20/12 Hørby 10:30 MV 4. søndag i Advent
 24/12  10.30 MV Juleaften, familiegudstjeneste med krybbespil
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften

MV: Mette Volsgaard  JD: Jens Dammeyer

PFS: Peter Falk Sørensen  JMS: Johnny Søndberg-Madsen
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 8. september. Tirsdag den 20. oktober

Tirsdag den 10. november. Torsdag den 17. december kl. 13.30

I øjeblikker er gudstjenesterne kun åbne for ældrecenterets beboere.
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. november 2020
Næste blad udkommer primo december!

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



Konfirmation	i	Hørby	Kirke
Lørdag den 15. august kl. 10.30

Konfirmation	i	Skæve	Kirke
Søndag den 16. august kl. 10.30

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg
Onsdag den 19. august kl. 19.00 i Hørby Sognehus

Vandregudstjeneste i Søparken, Dybvad
Søndag den 30. august kl. 19.00 holdes en stemnings-
fuld gudstjeneste i Søparken. Vi går rundt om søen og 
undervejs gør vi holdt og synger og lytter sammen 

Sogneaften ”Storm P og Evangeliet”
Tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Sognehuset i 
Hørby ved Niels Christian Kobbelgaard. Undervejs 
serveres kaffe af 20,-

Kirkens Fortælletime
Torsdag den 10. september kl. 17.30 i Skæve Kirke

Valgforsamling til Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Hørby Sognehus

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 20. september kl. 10.30. Kirken vil blive 
pyntet med udbytte fra årets høst. Alle opfordres til at 
medbringe blomster, frugt og grønt, som efter guds-
tjenesten vil blive bortauktioneret. Pengene går til 
sognenes skoleprojekt i Indien. Kirkekoret medvirker

Høstgudstjeneste i Hørby Kirke
Søndag den 27. september kl. 10.30. Familiegudstje-
neste, hvor ”Gospel for Børn” medvirker. Også her 
samler vi ind til sognenes skoleprojekt i Indien

Sogneeftermiddag ”Ghana”
Tirsdag den 6. oktober i Sognehuset i Hørby fra kl. 
14.00 – 16.00. Lisbeth Nielsen, fortæller om sit arbejde 
i Ghana. Undervejs serveres kaffe af 20,-

Indien i hjertet
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00. Sidste nyt fra skole-
projektet i Indien. Undervejs serveres kaffe af 20,-  

BUSK i Skæve Kirke
Søndag den 25. oktober kl. 10.30. BUSK står for: Børn, 
Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kir-
kelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte 
fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten 
medvirker både børn og unge. Efter gudstjenesten er 
der kirkefrokost.

Mikkel Beha på Hørby Efterskole
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00. Samarbejdet ”De 10 
kirker” har arrangeret denne spændende aften. ”Mik-
kel og den hvide verden” Entré 100,-

Alle helgen
Søndag den 1. november: Skæve Kirke kl. 10.30 og 
Hørby Kirke kl. 19.00
På Alle helgens dag mindes vi dem, der er døde i 
sognet i det forløbne år. Vi mindes dem med sorg og 
savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og 
på hans livgivende lys, Jesus Kristus, tænder vi lys i 
kirken for de døde og til erindring om at vi alle – både 
levende og døde – tilhører lysets Gud, der er Herre 
over liv og død.
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde blive 
læst op.

Sogneaften ”Øjeblikket – om at se mere”
Tirsdag den 3. november kl. 19.00 i Sognehuset i 
Hørby ved Peter Ulvsgaard. Undervejs serveres kaffe 
af 20,-

”USA i et valgår”
Torsdag den 5. november kl. 19.00. Samarbejdet ”De 
10 kirker” har arrangeret dette aktuelle foredrag med 
Niels Bjerre-Poulsen (udsat fra marts 2020)

Kirkens Fortælletime
Torsdag den 19. november kl. 17.30 i Skæve Kirke

Sangaften
Tirsdag den 24. november kl. 19.00 i Sognehuset i 
Hørby. Organist Bo Møller spiller til nye og gamle 
sange

1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 29. november kl. 10.30 Familiegudstje-
neste i Skæve Kirke. Spejderne tænder det første lys i 
adventskransen, kirkekoret medvirker

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 1. december kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset 
i Hørby. Adventshygge. Husk lille pakke til pakkespil

Juleoptakt i Hørby Kirke
Søndag dag den 6. december kl. 16.00. Festlig optakt 
til julen med musik, sang og optrin. Børnegospelkoret 
og minikonfirmanderne medvirker

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 17. december kl. 19.00 holdes et brag af 
en julekoncert med Kirkekoret og Kirkebandet. 
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