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Konfirmation
At træde ind i de voksnes rækker

Ligesom sidste år er konfirmationerne flyttet til
sensommeren. Den 21. august skal en flok dejli-
ge unge mennesker konfirmeres i Skæve Kirke.
Igennem mange år har konfirmationen været den
store fest til markering af overgangen mellem
barndommen og voksenlivet. Med en gammel-
dags talemåde betyder konfirmationen, at ”den
unge nu træder ind i de voksnes rækker.”

Sådan forholder det sig ikke helt i dag - alligevel
markere konfirmationen stadig at den unge be-
væger sig et nyt sted hen.
Konfirmation hænger sammen med dåben. Bar-
nedåben er fejringen af det nye liv og en fest for
at Gud tager barnet til sig som sit. Konfirmatio-
nen er en bekræftelse af, at det liv, der hører
sammen med Gud, også gælder i voksenlivet.

Konfirmation betyder ”bekræftelse”. Gud bekræf-
ter sin kærlighed til den unge og konfirmanden
svarer bekræftende ”ja”. Derfor kan man sige, at i
forhold til troen og kristenlivet ”træder den unge
nu ind i de voksnes rækker”. Ved at sige ja til, at
Gud, tro og kristendom også hører til i voksenli-
vet.

I konfirmationsvelsignelsen lover Gud at være
med den konfirmerede hele livet: ” Den almægti-
ge Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben
har gjort dig til sit barn, han styrke dig i din tro og
give dig håb, han velsigne dig og bevare dig i sin
kærlighed.

Vores liv er uforudselige, bedst som vi føler vi har
styr på det hele, kan der ske noget, der fuldstæn-
dig ændrer livsvilkårene for os. I den foranderlig-
hed er det trygt at vide, at Gud er der - At hans
løfter gælder hele livet.
Som vi synger det i konfirmationssalmen af Jo-
hannes Johansen:

Den grund, du har i dåben lagt,
dit stærke ja til svage,
bekræfter du, skal stå ved magt
i dag og alle dage.

Og til det svarer de konfirmerede:

O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen
som første gang i dåben.

(Salmebogen 478 v 5 og 6)

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

Skæve Kirke Hørby Kirke

Gudstjeneste, hvor kirken  
er flot pyntet med udbytte  
fra årets høst og kirkekoret 
medvirker. 
Medbring gerne blomster, 
frugt og grønt, som efter 
gudstjenesten vil blive bort-
auktioneret til fordel for sog-
nenes skoleprojekt i Indien. 

Familiegudstjeneste, hvor 
kirken er flot pyntet med 
høstblomster og grøntsager. 
Sognenes børnekor Gospel 
for Børn medvirker. 

Vi samler ind til sognenes 
skoleprojekt i Indien.

D. 19. september kl. 10.30 D. 26. september kl. 10.30

Høst
gudstjenester

Auktion til fordel 
for Indiensporjekt 

Havefest
 i præstegårdshaven 

Fredag den 18. juni kl. 18.00

Vær med til en hyggelig aften 
med grill og sang. 

Medbring kød til grillen, 

så sørger Menighedsrådet 

for tilbehør og drikkevarer.

I løbet af aftenen vil vi synge 

nogle af sommerens sange.

Tilmelding til Mette Volsgaard 

på mv@km.dk senest onsdag 
den 16. juni.

Alle er
velkommen
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Den røde cirkelformede bænk omkring legeplad-
sen i Byparken, som blev monteret lige før påske,
er imponerende 16 meter i diameter. Det giver (så-
dan rundt regnet) plads til hele 80 numser på de i
alt ca. 40 meter bænk. Så sikke et held, at vi nu
kan se frem til at forsamlingsloftet bliver hævet i
takt med, at Byparkens træer og grønne bakker
springer ud i et blomstrende flor.

Cirkelbænken er blot den første i rækken af mar-
kante nye bænke på opholdspladser i byen; sene-

re på året følger bl.a. hængebænk, vinkelbænk,
snakkebænk, klatrebænk – og helt almindelige
bænke!

Det er Dybvads Områdefornyelsesprojekt, der har
igangsat projektet med bænkene – og hér glæder
den lokale arbejdsgruppe sig iøvrigt til igen at kun-
ne indbyde til borgermøder og arbejdsdage når
corona’en forhåbentlig snart for alvor er på retræte.

Flot gave til Dybvad Byudvikling:
På Dagli’Brugsens generalforsamling i Søparken
den 24. april, overrakte formand Kirsten Jensen en
flot check på kr. 10.000,- til Dybvad Byudvikling.
Det imponerende bidrag til byfonden skal bl.a.
bruges til aktiviteter og forskønnelse på grønne om-
råder, hvor faldefærdige ejendomme er blevet og
bliver fjernet.

Dybvads Røde Bænke

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

Påskeharen
Fredag den 26. marts havde vi bestemt, at vi ville
tage ned i Aksel’s skov for at finde påskeharen. Vi
var alle spændte, vejret var ikke det bedste, men
vi gik ned i skoven. Haren var ikke lige til at finde.
Vi ledte mange steder, kaldte på den, og vi prøve-
de at være helt stille.

Pludselig var der en, der så en hare, og så var
der mange bag ved træerne. En til alle børnene.
Vi gik i læ for regnen og smagte på chokoladeha-
ren, det var lige sagen.

Det var en rigtig god dag, inden vi alle skulle hol-
de påskeferie

Vi holder Hørby ren
I hele april har vi arbejdet med, at vi skulle samle
affald. Det er noget børnene går meget op i. Vi
har gået i hele byen og lidt ud af cykelstien.
Børnene er super til at se, hvis der ligger noget
affald, de kan samle op - der går helt sport i at fin-
de noget.

Vi fandt meget, selv en gammel bilradio blev der
fundet, og mange andre ting. Nu kan vi slet ikke
gå tur, uden vi har en pose med til affald.

Den sidste torsdag i april mødtes vi og samlede
alt det affald vi havde fundet, og kom det i contai-
neren. Bagefter gik vi op til købmanden for at
sælge de flasker, vi havde fundet, og børnene fik
en is for det store arbejde, de havde lavet.

Birgit Stevn
(privat pasningsordning 61351380)

Lene Hørbye Jacobsen
(privat pasningsordning 25476306)

De private børnepassere i Hørby

En stemningsfuld gudstjeneste i Søparken, hvor Kirkekoret medvirker.
Vi går rundt om søen og undervejs holder vi små stop, 
hvor vi skal lytte til forskellige tekster og synge sammen.

Søndag den 5. september kl. 19.00

Vandregudstjeneste
i Søparken, Dybvad
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Set og sket

Gudstjeneste i Hørby Kirke
med solosang

Mette og Maria besøger konfirmanderne
på skolen

Sangaften med kirkekoret i maj ved forpagterboligen

Fejring af 100 års selvstændighed pinsedag med
vandring fra Skæve Kirke til Hørby Kirke.

Babysalmesang i Skæve Kirke

Kirkens Fortælletime ved Skæve Kirke, hvor der blev bygget flere Babelstårne udenfor kirken i solskinnet

Badskær Kirke

Palmesøndag var der påskeløb rundt om Skæve Kirke, med personer fra påskeberetningen

Ved kirkerne og Sognehuset stod der trådkors som blev pyntet med påskeliljer

Godteposer til Skærtorsdag Kreaklubben producerer ting til Indiens-kufferten,
som stod i kirkerne

Rikke synger i
Skæve Kirke
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Babysalmesang er for alle mødre og/eller 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.

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

Babysalmesang tilrettelægges, så det er trygt for alle at deltage og ifølge Corona/Covid-19 retningslinier.

NyT hoLd: onsdag den 18. august kl. 10.00 i Skæve Kirke

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.

Torsdag den 16. september kl. 17.30 i Skæve Kirke

Torsdag den 11. november kl. 17.30 i Skæve Kirke
DATOER
for efteråret

Døbte og viede i sognene

Døbt i Skæve Kirke 9. maj 2021: Aksel Bruun
Jørgensen

Døbt i Skæve Kirke 17. januar 2021:
Kathrine Møller Kristensen.
Viet i Skæve Kirke: Kristina Møller Kristensen
og Kenneth Matthias Kristensen

Døbt i Hørby Kirke
7. februar 2021:
Astrid Riis Kraglund Jensen

Døbt i Skæve Kirke
14. februar 2021:
Esther Møller

Døbt i Skæve Kirke 29. maj 2021: Emma
Rasmussen

Døbt i Skæve Kirke 30. maj 2021: Anton Stenbjerg Døbt i Skæve Kirke 30. maj 2021: Villads
Bjerregaard Dahl Wunderov
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Datoer for efterår 2021:
September: 16. og 30. 
Oktober: 14. og 28. 
November: 11. og 25.
December: 9.

Kl. 9.30-11.30 
i Hørby Sognehus  

Ny sæson med Krea-klubben, hvor vi igen skal pusle med 
kreativeprojekter - strik, æskesyning, kort, hækling osv. 
Du behøver ikke være krea-ekspert, men have lysten til at 
lave noget kreativitet i hyggeligt selskab.

Vores krea-klub er lidt anderledes. De ting vi producerer 
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.

Til SalmeBongo synger vi med hele kroppen, spiller på rytmein-
strumenter og blæser sæbebobler. Vi hører også en lille historie 
fra bibelen, danser, leger og laver en lille aktivitet. 
SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang.

Datoer for efteråret 2021:
August: 26. 
September: 16.*· 30. 
Oktober: 28.
November: 11.*· 25.

Salme
Bongo

Kom med!
Det blir’ sjovt

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

SalmeBongo er gratis.

* Kirkens Fortælletime

Så er vi igen på banen med nyt herfra. Det er rigtig
dejligt på trods af, at Coronaen sætter sit præg på
vores liv og hverdag.

I Hørby Børnehus går dagene sin nogenlunde van-
te gang. Børn og voksne indretter sig i forhold til
den ubudne ”blinde makker” og tager de forbehold,
der skal til, for at vi kan komme igennem pandemi-
en på bedste vis. Børn nu til dags får helt sikkert et
meget udvidet ordforråd, når man tænker på alle
de nye ord, der er fulgt med i kølvandet på Coro-
naen.

I børnehaven har vi p.t. indskrevet 28 dejlige børn,
mens vuggestuen har 8, og snart 3 mere på vej.

Der er liv og glade dage, og vi får mange gode
kommentarer med på vejen. Lisa på godt 3 år siger
en dag til mig: ”Joan, du må gerne komme hjem til
mig, men først når der ikke er mere Corona!”

Den 1. november 2020 sagde vi ”Goddag og vel-
kommen” til husets og Dybvad Børnehaves nye af-
delingsleder, Hella Rams Sparvath. Hella er kom-
met godt i gang med sit arbejde og kommer med
mange gode og nye input og ideer.

P.t. arbejder vi meget med indretning og indre ram-
mer. Vi skal have ”formet” et hus, der hænger mere
sammen i forhold til vuggestue og børnehave. Må-
let er at få skabt nogle rum, der er overskuelige og
inspirerende. Hvor børn og voksne kan finde ro og
plads til leg og fordybelse. Der har været brain-
storming og er kommet mange gode forslag på ba-
nen.

Den nye legeplads er blevet rigtig godt modtaget af
børnene, og nu kan vuggestuen ”blande” sig med
børnehaven, så tit de har lyst og lejlighed. Når vi er
”i hegnet”, kan alle boltre sig, og de store børn er
super skarpe på at tage hensyn til de små. Det er
jo bare fedt at være rollemodel og den, der hjæl-
per.

Indhegningen har også været med til at lette ar-
bejdet med hensyn til at holde skole- og børneha-

vebørn adskilt, da vi jo ikke skal mænge os med alt
for mange i disse Corona-tider.

I børnehaven har vi før-skole-gruppen, som er godt
i gang med at forberede og øve sig i at gå i skole.
Det gør de med stolthed og iver. De får små opga-
ver og øver sig i at sidde stille og lytte – både på
de voksne men også på hinanden. I forløbet er der
også indlagt et frikvarter, og det er bare sagen,
men samtidig skal de også holde øje med time-ti-
meren, så de ikke kommer for sent ind til timen. Åh
ja, det er virkelig en stor mundfuld, det skoleliv!

Fra Børnemusik-festivalen har vi fået et beløb på
10.000. Det er vi så glade for og siger tusind tak.
Pengene skal bruges på musik: En koncert fredag
den 28. maj med Michael Bach, der bl.a. laver ST-
OMP med børnene. I den forbindelse er der snittet
og malet et væld af trommestikker, så den vil ikke
få for lidt.

Dernæst skal der laves en MUSIK-SKOV på by-le-
gepladsen, hvor der foreløbig er købt xylofoner.
Det er rigtig spændende projekter, som mange for-
håbentlig vil få glæde af.

Sommeren står for døren. Vi vil gerne bestille et
dejligt sommervejr, men uanset, så bliver det sta-
dig til mange ture i skoven, cykelture på Christia-
nia-cyklen (så er der lejlighed til at komme ud og
se, hvor børnene bor, et bondegårdsbesøg osv.),
sjove aktiviteter ude som inde, gåture rundt i byen
og meget, meget andet.

Vi kommer til at sige ”FARVEL” til de kommende
skolebørn (heldigvis ses vi på legepladsen) og
”GODDAG” til nye vuggestue- og børnehavebørn.

Mange oplevelser og spændende tiltag ligger frem
for os. Det glæder vi os til.

God sommer til alle!

På Børnehusets vegne,
Joan A. Madsen

Nyt fra Hørby Børnehus

Gospel
Vi øver hver torsdag kl. 14.10-15.10 i Sognehuset i Hørby. 
I bliver hentet på skolen og fulgt tilbage igen inden skolebussen kører.

Vi starter med en lille forfriskning og så er der ellers fuld drøn 
på sang, dans og musik. Vi skal have det sjovt, øve sange og fagter. 
Vi medvirker til Kirkens Fortælletime og enkelte gudstjenester. 

for børn

Første øvegang er torsdag den 19. august

til Maria Kajgaard på mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller tlf.: 20974763.
For mere info tjek vores hjemmeside under aktiviteter: www.skaeve-hoerbysogn.dk
Gospel for børn er gratis. 

Tilmelding

Et børnekor for dig der går i 0.-3. klasse og elsker 
at synge, danse og lege 

Kom og 
SynG 

Hver torsdag
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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

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

Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året

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 26. oktober kl. 19.00

Entré 
100 kr.
inkl. kaffe

DE 10 KirKEr

Tirsdag d. 15. juni:
Pens. missionær Preben Hansen, Nibe.

Fredag d. 25. juni:
Caféaften.

Tirsdag d. 6. juli:
Videomøde.

Fredag d. 6. august:
Caféaften.

Tirsdag d. 10. august:
Missionær Andreas Kildahl Fibiger, Ålborg.

Fredag d. 3. september:
Caféaften.

Tirsdag d. 14. september:
Videomøde.

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

Møder i Dybvad Missionshus
juni - september 2021
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Vi mødes første tirsdag i måneden 
i Hørby Sognehus kl. 14.00 eller 19.00. 
Her vil der være foredrag, musik eller 
film og hyggeligt samvær.  

Hver gang er der lækker kaffe til 20 kr.

Datoer for efteråret
Tirsdag d. 7. september 
Tirsdag d. 5. oktober 
Tirsdag d. 2. november 
Tirsdag d. 7. december

Sogneeftermiddag

Hold øje med www.skaeve-hoerbysogn.dk for nærmere program

Alle er 
hjertelig

velkommen
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Spejderåret startede lidt forsinket, men i marts fik
vi dog lov at starte op til udendørs aktiviteter, så
det var med byløb og andre aktiviteter, der kunne
holde os i gang, så det ikke blev for koldt.

Men nu er vejret allerede skønt og dejligt, og vi
nyder rigtig at være ude til spejdermøderne, vi
starter med god afstand og synger vores spejder-
sang.

Bæverspejderne har været på forskellige opgave-
løb og lært om hulerikker, et skovfolk som skulle
klare en masse udfordringer i naturen, vi er igang
med at lære videre om at passe på naturen og
hinanden. Blandt andet har vi samlet affald på
Havensvej, været på kirkevandring, lavet samar-
bejdsøvelser og mad over bål. Lært om Sct. Ge-
org, der er spejdernes helgen og lavet andre
sjove opgaver. Vi er også igang med at lære om
de 17 verdensmål, så vi alle kan hjælpe med at
gøre verden lidt bedre.

Trop og junior spejdere har lavet mad over bål
med udfordring 2 meters afstand, så parvis blev
de sat sammen med en bambuspind imellem, det
var noget af en opgave. Øvet kort og kompas,
bygget bro af både papir og rafter.

I maj er Juniorspejderne startet på 2 udfordringer;
både at gå 5 km og sove i shelter en gang hver
måned et helt år.

Alle spejdere var inviteret til Nat i Naturen d. 7.-8.
maj hos Skagen Gruppe, så 19 spejdere hyggede
med nye spejdervenner og fik leget, grinet, spist
bålmad og guf lavet over bål, en tur til stranden
og sovet i shelter eller bivuak.

Lederne har været på onlinekursus LinienUd
og haft ledermøder med både planlægning og
hygge.

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

Junior og Tropspejderne (4.-8. klasse) holder
møde i spejderhuset mandage kl. 18.30-21.00

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

Alle er velkomne til at være med, kig forbi og se
om spejderlivet også er noget for dig, er du vok-
sen/forælder 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

Hørby-Dybvad Spejderne

 

  

DYBVAD BYUDVIKLING 
Fornyelse // Renovering // Forskønnelse 
 

HVEM ER VI? 
 

Dybvad Handel & Erhverv, Dybvad Borgerforening samt en 
række andre aktører står bag oprettelsen af en byfond 
med det formål at kunne opkøbe ejendomme i byen og 
sørge for efterfølgende nedrivning/sanering.  
 

Sådanne opkøb er nødvendige for at sætte skub i dén 
byfornyelse og –udvikling, der vil blive et stort aktiv for 
både nuværende og kommende borgere i et fremtidssikret 
Dybvad. 
 

Byfonden har en stor gruppe borgere, der har købt andele, 
i ryggen – og kan engagere sig i alle former for aktivitet 
med byens udvikling som formål. 
 
Status på arbejdet – maj 2021: 

• Opkøb af byens lægehus + ny læge til Dybvad 

• To faldefærdige bygninger opkøbt og nedrevet 

• Endnu en bygning købt til nedrivning sommer ’21 

• ”Stationsgrunden” opkøbt til fremtidig aktivitet 
 

…MEN: 
Vi har mange flere projekter på bedding – og har derfor 
brug for støtte fra både private og virksomheder! 
 
 

 

HVORDAN KAN DU HJÆLPE? 
 

Alle kan købe andele i foreningen; private, firmaer, 
selvstændige, foreninger, fritidshusejere, institutioner. 
 

Andele giver både medejerskab og medbestemmelse på 
vores generalforsamlinger, og koster kr. 500,- pr. stk. 
 

Køb af andele er en éngangsudgift (der opkræves altså ikke 
årligt medlemskab) – men man er naturligvis meget 
velkomne til at købe flere andele senere.  
 

Andele tegnes ved betaling af det valgte antal på kontonr. 
9070-0001834517 (Sparekassen Vendsyssel, Sæby) eller via 
MobilePay 215618 (Dybvad Borgerforening) – herefter 
fremsendes andelsbevis (angiv gerne mailadresse). 
 

Desuden er der mulighed for oprettelse af fast indbetaling 
af mindre beløb indtil ønsket antal andele er nået – samt 
evt. større bidrag for virksomheder som sponsorater.  
 

Skriv til os på mail: dybvadbyudvikling@gmail.com 
 

Find flere oplysninger på www.dybvadby.dk – eller ved 
henvendelse i Dybvad Planteskole.  

 

PÅ FORHÅND TUSIND TAK FOR DIN STØTTE 
Bestyrelsen 



Hanne Holm Christensen

Anita Jensen
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Stillingsbetegnelse: Graver ved Hørby og Badskær kirker

Hvad består mit arbejde af?
Mit arbejde består af at vedligeholde de to kirker og
kirkegårde. Det kan bl.a. være rive gravsteder, lave anlæg
eller slå græs. Derudover har jeg kirketjeneste ved
bisættelser, begravelser og højtider og lidt kontorarbejde.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Det bedste ved mit arbejde er at jeg kan gå ude hver dag
hele året, de varierede arbejdsopgaver og at møde
brugerne af kirkegården.

Stillingsbetegnelse: Korleder for
Kirkekoret og ungdomskoret samt afløser for organisten

Hvad består mit arbejde af?
Som afløser for organisten spiller jeg til gudstjenester.
Jeg spiller helst på klaver og medbringer gerne et par korpiger.
Som korleder er det min opgave at finde sange og lave
korarrangementer med sange vi elsker. Jeg synger med koret
til bl.a. gudstjenester, julekoncert og musical.

Hvad er det bedste ved mit arbejde? Det bedste er, at jeg altid
er glad når jeg tager hjem fra en øveaften ... og det allerbedste
er når koret synger og udstråler glæde.

Stillingsbetegnelse: Sognepræst

Hvad består mit arbejde af?
Jeg forbereder og holder gudstjeneste, dåb, konfirmation,
bryllup, begravelse og bisættelse.
Jeg har konfirmander og minikonfirmander.
Sammen med Kirkekulturmedarbejder Maria, menigheds-
råd og frivillige laver jeg arrangementer og gudstjenester
for mange forskellige aldersgrupper.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
At jeg møder mange forskellige mennesker,
og får lov at være sammen med dem i alle dele af livet
– med et budskab, der er større end mig selv.

Stillingsbetegnelse:
Gravermedhjælper ved Hørby og Badskær Kirker

Hvad består mit arbejde af?
Mit arbejde foregår primært på Hørby og Badskær kirker hvor
jeg hjælper graveren (Anette) med at renholde kirker,
gravsteder og kirkegården, klipper hæk, slår græs samt
andet forefaldende arbejde og afløser graveren ved ferie.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Det bedste ved mit arbejde er blandt andet at arbejde i
naturen uanset vejr og vind, de afvekslende arbejdsopgaver
og de gode kolleger.

Stillingsbetegnelse:
Graver ved Skæve Kirke

Hvad består mit arbejde af?
Jeg står for det administrative for alle tre kirkegårde og for
kirketjenester i forbindelse med kirkelige handlinger i Skæve
Kirke. Jeg står for vedligeholdelse af kirken og kirkegården.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Jeg er glad for at arbejde udenfor i naturen og sammen med
mine gode kollegaer. Den frihed det giver at arbejdet er meget
varierende og jeg selv er med til at tilrettelægge min arbejdsdag.

Mød medarbejderne i Sognene

Tina Sørensen

Stillingsbetegnelse:
Gravermedhjælper ved Skæve Kirke

Hvad består mit arbejde af?
Pleje og pasning af kirkegårdsarealer og rengøring af kirke
og bygninger.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Det er at arbejde ude i det fri og det er et dejligt varieret
arbejde i det grønne.

Rikke Flinck

Stillingsbetegnelse:
Gravermedhjælper ved Skæve Kirke og Kirkesanger
ved alle tre kirker

Hvad består mit arbejde af?
Udendørs arealer, renholdelse af kirkegården, samt inde i kirken.
Mit arbejde som kirkesanger indebære sang til kirkelige handlinger
og synge på Dybvad Ældrecenter,og andre arrangemanter der er i
og uden for kirken.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
At gå udenfor i alt slags vejr, roen omkring det at være
gravermedhjælper er bare den bedste terapi for sjælen, og ikke
mindst mine søde kollegaer . Det bedste ved at være kirkesanger
er at jeg kan gøre andre mennesker glade med min sangstemme.

Bo Møller

Stillingsbetegnelse: Organist

Hvad består mit arbejde af?
At spille på orgel eller klaver til fællessangen, samt at spille
solostykker, såsom præludium (i starten af gudstjenesten)
og postludium (i slutningen af gudstjenesten). Ofte også
interludium, et stykke i midten af gudstjenesten, som un-
derstøtter eftertanke / meditation.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Når tekst og musik går op i ét. Mette Volsgaard

Anne Hejslet

Anette Arensbach
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Nikolaj Volsgaard

Maria Kajgaard

Stillingsbetegnelse:
Kirkesanger ved alle tre kirker

Hvad består mit arbejde af?
· Åbne kirken om søndagen og gøre den klar til gudstjene-

ste: Hejse flag, tænde lys, sørge for mikrofonen virker,
sørge for skærmene er tændt.

· Annoncere salmerne og synge for.
· Rydde op og lukke kirken af efter gudstjeneste.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Det bedste ved arbejdet er, at jeg får lov til at synge
en masse.

Stillingsbetegnelse: Kirke- og Kulturmedarbejder

Hvad består mit arbejde af?
Jeg står for forskellige aktiviteter i kirkerne, bl.a.
Babysalmesang, SalmeBongo, Gospel for børn og Krea-
klub. Derudover laver jeg forskellige arrangementer og
aktiviteter sammen med Mette såsom minikonfirmander,
konfirmander og sogneeftermiddag.

Hvad er det bedste ved mit arbejde?
Det bedste ved mit arbejde er, at være sammen med børn,
unge og ældre og at få lov at fortælle om Gud
- især når man også kan klæde sig ud.

Rokker stolen, er ledningen til støvsugeren knækket, 
driller computeren? 
… Måske er det nemt at reparere, men hvordan?

Jeg vil gerne starte et reparationsværksted hvor man kan komme med 
sine ting og så hjælper vi hinanden med at få det til at virke igen. 
Tanken er at der skal være plads til hygge, kaffe, reparation, læring 
og hvad der ellers er behov for.

Den gamle forpagterbolig (og tidligere spejderhus) på Skævevej 69 har 
masser af plads til at mødes og hvor vi kan hjælpe hinanden med at få tingene 
til at virke igen.

For at komme i gang skal der være nogle stykker som vil være med 
og gerne nogle der har lidt praktiske evner :-)

Reparations
 Værksted

Kontakt Svend Erik Volsgaard på svenderik@volsgaard.dk 
eller på 2855 4849, hvis du vil være med til at sætte det i gang.

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
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Sognepræst

Ansatte

Medlemmer af menighedsrådet

Sådan gør du
Mette Volsgaard
Skævevej 67
9352 Dybvad

Tlf.: 9886 4110
Mail: skaeve.sogn@km.dk

Præstens fridag: Mandag.

Graver i Skæve:
Anita Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
Mail: graver@skaevesogn.dk

Graver i Hørby:
Anette Arensbach
Træffes på kirkegården eller pr. telefon
Tlf: 2167 6099
Mail: graver@hoerby-badskaer.dk

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

Kirkesanger:
Nikolaj Volsgaard
Mail: nikolaj@volsgaard.dk

Kirkesanger:
Rikke Flinck
Mail: rikkeflinck@gmail.com

Kirke- og Kulturmedarbejder:
Maria Kajgaard
Tlf.: 2097 4763
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Korleder:
Anne Hejslet
Tlf. 2216 9563
Mail: aehj@frederikshavn.dk

Henning Holm Olesen
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
Mail: henningholm1@gmail.com

Terkel Andersen
Solholtvej 17, 9352 Dybvad
Mail: terkeluandersen@gmail.com

Søren Hørbye Jacobsen
Volstruphedevej 22, 9300 Sæby

Lisbeth Erlandsen
Ålborgvej 281, 9352 Dybvad
Tlf. 4195 1290

Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 2527 1256
Mail: bcaarup@gmail.com

Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 4047 5199
Mail: boelskifte@mail.dk

Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
Mail: tovehosbond@gmail.com

Anni Nielsen
Solholtvej, 9352 Dybvad
Mail: annisolvang@dlgmail.dk

Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.

Anmeldelse af dødsfald, meddelelse om fadderskab, navne-
ændringer, udskrivning af attester m.v.
bedes rettet til
Sæby kirkekontor:
tlf.: 9846 3937 eller på
mail: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Redaktør:

Kom og syng med i Gospel for børn
Hvis du elsker at synge, danse og lege - går i
0.-3. klasse - så er Gospel for børn lige noget
for dig!

Vi øver hver torsdag kl. 14.10-15.10 i Sog-
nehuset i Hørby. Første gang efter
sommerferien er torsdag den 19. 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
ellers 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

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.

Ungdomskoret er for unge fra 7. klasse og
op. Vi mødes hver torsdag kl. 19.00-21.00 i
Sognehuset i Hørby eller Skæve Kirke.
Vi øver sammen med kirkekoret.

Første gang efter sommerferien
er torsdag den 19. 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 musicals og deltager i forskellige korarran-
gementer med andre kor.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Gospel
for børn

Kirkekor og
ungdomskor

Jesper Koldtoft, Idskovvej 16, 9352 Dybvad.
Tlf. 2858 4246 Mail: jesperka@outlook.dk
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Juni
6. Hørby Kirke 10.30 MV 1. søndag efter Trinitatis
13. Skæve Kirke 9.00 PFS 2. søndag efter Trinitatis
20. Hørby Kirke 10.30 MV 3. søndag efter Trinitatis
27. Skæve Kirke 10.30 MV 4. søndag efter Trinitatis

Juli
4. Hørby Kirke 10.30 MV 5. søndag efter Trinitatis
11. Skæve Kirke 10.30 MV 6. søndag efter Trinitatis
18. Hørby Kirke 10.30 MV 7. søndag efter Trinitatis
25. Skæve Kirke 9.00 CAA 8. søndag efter Trinitatis

August
1. Hørby Kirke 9.00 CAA 9. søndag efter Trinitatis
8. Ingen gudstjeneste, der henvises til nabokirkerne
15. Skæve Kirke 10.30 MV 11. søndag efter Trinitatis
21. Skæve Kirke 10.30 MV Konfirmation
22. Hørby Kirke 10.30 MV 12. søndag efter Trinitatis
29. Skæve Kirke 9.00 CAA 13. søndag efter Trinitatis

September
5. Hørby Kirke 10.30 MV 14. søndag efter Trinitatis
5. Søparken 19.00 MV 14. søndag efter Trinitatis, Vandregudstjeneste
12. Skæve Kirke 9.00 TKA 15. søndag efter Trinitatis
16. Skæve Kirke 17.30 MV Kirkens Fortælletime
19. Skæve Kirke 10.30 MV 16. søndag efter Trinitatis, Høstgudstjeneste
26. Hørby Kirke 10.30 MV 17. søndag efter Trinitatis, Familie-høstgudstjeneste

Næste Sogneblad

Gudstjenesteliste

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

FØLG OS 
både på facebooksiden 
“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra kommende og afholdte arrange-
menter og aktiviteter i lokalområdet. Virksomheder eller andre, der ønsker at annoncere
i bladet, er velkomne til at kontakte os!

Næste blad udkommer primo august!
Indlæg til sognebladet kan sendes til sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk

Deadline for næste sogneblad: 1. august 2021Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker,
samt i Hørby Sognehus og Skæve Præstebolig.
Man skal bestille kirkebilen ved henvendelse på tlf. 98 86 42 14 senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster 25,-.

Tirsdag den 15. juni, Tirsdag den 14. september. Tirsdag den 12. oktober
Tirsdag den 9. november. Torsdag den 16. 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.

MV: Mette Volsgaard · TKA: Theis Kvesel Aaen · PFS: Peter Falk Sørensen · CAA: Christian Aalling

Kirkebilen

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
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SalmeBongo
Torsdag den 26. august kl. 16.30 i Hørby Sognehus. (Læs mere på side 10)

Vandregudstjeneste i Søparken, Dybvad
Søndag den 5. september kl. 19.00.
Stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi går rundt om søen.
Undervejs gør vi holdt og synger og lytter sammen.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 7. September kl. 14.00-16.00 i Hørby Sognehus.

Krea-klub
Torsdag den 16. september kl. 9.30 – 11.30 i Hørby Sognehus. (Læs mere på side 10)

Kirkens Fortælletime
Torsdag den 16. september kl. 17.30 i Skæve Kirke. (Læs mere på side 9)

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 19. September kl. 10.30.
Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst.
Alle opfordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive
bortauktioneret. Pengene går til sognenes skoleprojekt i Indien. Kirkekoret medvirker.

Høstgudstjeneste i Hørby Kirke
Søndag den 26. September kl. 10.30
Familiegudstjeneste, hvor ”Gospel for Børn” medvirker.
Også her samler vi ind til sognenes skoleprojekt i Indien.

Krea-klub
Torsdag den 30. september kl. 9.30 – 11.30 i Hørby Sognehus. (Læs mere på side 10)

SalmeBongo
Torsdag den 30. september kl. 16.30 i Hørby Sognehus. (Læs mere på side 10)

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Hørby Sognehus.

Kalender

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


