
Skæve
Sogneblad

December 2006 • Januar • Februar 2007

DybvaD bolDklub i serie 3

GlæDeliG Jul oG GoDt nytår

nyt Fra ForeninGerne



skæve soGneblaD siDe 2 

Hvordan skriver man en

Af sognepræst 
Susanne Rytter

Foto: Ejvind Pedersen

Aldrig nogen sinde har jeg 
tænkt på julen så tidligt 
som i år, midt i november 
sidder jeg og vælger salmer 
til julegudstjenesterne og 
prøver at få begyndt på 
prædikenerne til juledagene, 
så jeg ikke skal sidde skrive 
prædiken juleaften, imens 
familien danser om juletræet.

Det er min første jul som 
præst, og jeg tænker på, 
hvordan man skriver en 
god juleprædiken, desværre 
har jeg har ikke nogen 
juleprædiken fra tidligere 
år, som jeg kan lade mig 
inspirere af.

Selvfølgelig vil jeg da gerne 
sige noget, som fænger og 
som er værd at høre på, 
måske komme med en ny 
vinkel på juleevangeliet. Men 
evangeliets (jule)gave er jo 
faktisk den samme hvert år, 
hver søndag, hver helligdag. 
På den anden side må 
indpakningen, julepapiret for 
nu at blive i den terminologi 
selvfølgelig godt være 
forskelligt og farverigt. Gud 
giv mig nåde og fantasi.

Det centrale i Juleevangeliet 
er Guds fred til mennesker. 
Guds fred til jule-stressede 
og fortravlede. Guds fred til 
ensomme og forladte. Guds 
fred ind i vore brudte familier 
og relationer.  Guds fred til 

børn og gamle, til syge og 
raske, til glade og sorgfulde. 
Guds fred til dem, der elsker 
julen og til dem, der hader 
julen. Guds fred over vores 
fortid og vores fremtid. 

Nu springer jeg lidt i 
kirkeåret fra jul til påske. 
Da Jesus, efter sin død og 
opstandelse, kommer til sine 
disciple bag de lukkede døre 
siger han til dem: »Fred være 
med jer!« Jesus siger ikke 
”Skam jer, I har fornægtet 
mig og svigtet mig da det 
virkelig gjaldt.” Nej Jesus 
kommer og taler fred ind over 
deres fortid, ind over deres 
synd, fejltrin og svigt. 

Men Jesus taler også fred 
ind over disciplenes fremtid 
»Fred være med jer! Som 
Faderen har udsendt mig, 
sender jeg også jer.« Måske 
var disciplene bange for om 
de nu var sat fra bestillingen, 
nu da de havde svigtet og 
fornægtet Jesus, men nej! 
Jesus taler fred ind over deres 
fremtid, han vil bruge dem i 
sin tjeneste. Jesus lader ikke 
fortidens synder knække 
håbet for fremtiden, hverken 
for disciplene eller os.

Med disse tanker, vil jeg 
gerne ønske jer Guds fred. 

Susanne Rytter

juleprædiken?
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En konfirmands jul
-et interview om traditioner og forventninger

Vi gør os forskellige tanker om 
julen, nogle mennesker elsker 
julen og alt hvad den bringer, 
mens andre hader den. Jeg 
spurgte konfirmanderne om deres 
tanker og traditioner. De fleste 
var enige om, at gaverne og det 
at være sammen med familien var 
det bedste ved julen, men dermed 
ophørte enigheden. Læs her et 
udpluk af deres svar:

1)Hvorfor fejrer vi Jul?
Alle konfirmander svarede, fordi 
Jesus blev født. En enkelt var 
dog i tvivl hvorvidt det er Jesu 
fødsel eller død, vi fejrer til jul.

2)Hvad spiser I juleaften 
hjemme hos jer?
Andreas: And og medisterpølse
Trine K: Kalkun
Trine E: Flæskesteg
Anouchka: Det er forskelligt fra 
år til år
Lærke: And, kartofler, sovs, 
chips, brunede kartofler, ris 
alamande.

3)Hvad er det bedste ved 
julen?
Lise: At man får gaver og er 
sammen med hele familien
Maja: Gaverne
Christine: Man er sammen med 
venner og familie
Anouchka: Man er sammen med 
dem, man holder af.

4)Hvad er det værste ved jul?
Thomas / Jonathan: Man spiser 
for meget og bliver forædt
Andreas: Alle sangene
Lisa: Det er koldt
Cecilie: Pynten og Nisserne
Christine: Højt sne og at bage 
klejner 
Jakob: At man ikke kan være 
sammen med hele familien.
Croudy: Den koster mange 
penge og man bliver for fed.
Jimmy: Ventetiden er det værste, 
den tid man venter på gaverne.

5)Hvilken julesalmer og sange 
synes du bedst om?
Simon: Et barn er født i 
Betlehem.

Thomas: Højt fra træets grønne 
top
Trine K: På loftet sidder Nissen 
med sin julegrød
Cecilie: Jeg så julemanden kysse 
mor
Louise: Ingen
Janni: Nu er det jul igen

6)Plejer du at gå i kirke 
juleaften?
Mads: Nej
Maja: Nej
Lærke: Jeps!
Jakob: Nogle gange
Jeppe: Nej, men tror jeg vil gøre 
det i år

7)Hvad ønsker du dig i 
julegave?
Jonathan: Rambo trilogien, tøj, 
knive
Lisa: Tøj
Louise: Læder ridestøvler
Janni: springgamacher (til 
hesten)
Jimmy: Jeg ved det ikke endnu
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Dagplejen i Dybvad

Dagplejen har i år fejret tre 
jubilæer, Dorte 20 år den 1. 
februar, Lisbeth 10 år den 15. 
september samt Tina 10 år den 
31. oktober. 
Dette gav os lejlighed til at nyde 
lidt lækkert.

Nu da efteråret er startet, har vi 
fået tid i hallen igen - i denne 

sæson har vi fået tid hver anden 
onsdag fra klokken 8 til 9.30. 
Der er god mulighed for at løbe 
og få sig rørt, ligesom vi også 
laver et lille program til hver 
gang.

I november får vi besøg af 
børnehaven både i legestuen 
og hallen. Børnehaven tager de 

børn, vi lige har afleveret med 
over for at besøge os; det er 
rigtig rart med sådan et gensyn.

I december er der juleguds-
tjeneste i Skæve Kirke. Det er en 
dejlig tradition, som både børn 
og voksne ser frem til. 

 
Dagplejere og dagplejebørn 

i Dybvad
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Nyt fra Skæve Borgerforening

Siden sidst har vi haft 
fællesspisning. Der var 30 
personer, og vi havde en rigtig 
hyggelig aften.
Vi havde Petanquestævne den 
1. oktober, hvor vi startede med 
kaffe og rundstykker, som var 
sponseret af Østervrå Bageri. 
Vi var 22 til at spille, og Voerså 
vandt pokalen.

www.skaeveborgerforening.dk

Eftermiddagsklubben har opført 
skuespillet Tornerose, instrueret 
af Jørgen Bruun Nielsen. Der var 
omkring 50 fremmødte, og efter 
stykket var der kaffe og kage.

Der holdes juletræ søndag den 3. 
december kl. 14.00 i Butikken, 
hvor der kan købes gløgg og 
æbleskiver. 

Mød op og få et par hyggelige 
timer - alle er velkomne.

Vi er i øjeblikket ved at lave 
Netcafe, som vi regner med at 
have klar lige først i det nye år.
 
 
På borgerforeningens vegne

Henning Hede

Fotos: Jesper Koldtoft 
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KFUM spejderne
i Dybvad

Vi mødes hver uge i spejder-
huset, Skævevej 69, undtagen i 
skolernes ferier.

Bævere
Onsdage kl. 18.30-20.00
Ulveunger
Tirsdage kl. 18.30-20.00
Spejdere
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Ved spørgsmål, kontakt Birgitta 
Rasmussen, telefon 98 86 91 15

17 forventningsfulde KFUM spejdere og 5 
ledere fra Dybvad tog fredag den 3. no-
vember afsted på årets sidste spejderlejr.
Turen gik denne gang til ”Drengeborg” 
ved Ålbæk. 

Lørdag bød bl.a. på gibsafstøbning af 
dyrespor på stranden og i skoven, samt 
fremstilling af ophæng til mejsebolde og 
afsendelse af flaskepost.

Lørdag aften var der arrangeret natløb for 
de modige spejdere. Temaet var, at der var 
nogle smuglere på spil.

Efter natmaden (hotdogs) kunne spejderne 
endnu en gang kravle i soveposerne, og vi 
kan roligt sige, at søndagens morgenmad 
faktisk blev indtaget af en flok næsten 
tavse spejdere!!! 

Det var nogle trætte, men forhåbentligt 
glade børn, som forældrene kunne hente 
ved ”Drengeborg” søndag eftermiddag.

Spejdere på tur
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Dybvad Idrætsklub
med i dansk sejr

Christina Poulsen og Nils 
Christensen repræsenterede på 
flot vis Dybvad Idrætsklub på det 
vestdanske hold, der den sidste 
weekend i september besejrede 
to distriktshold fra Norge og 
Sverige. 

Det var samtidig årets sidste 
udendørs stævne for de to 
Dybvadatleter. Især Christina
har haft en fantastisk sæson, men 
Nils har også gjort det pænt.

Matchen fandt sted i Lidköping 
i Sverige, hvor det vestdanske 
hold mødte Västergötland fra 
Sverige samt Aust og Vest Agder 
fra det sydlige Norge. 

Holdsammensætningen var lidt 
på tværs for det danske hold, 
idet man i Danmark konkurrerer 
hos 14-15 årige, 16-17 årige 
og 18-19 årige, mens man i 
Skandikmatchen konkurrerer hos 
15-16 årige og 17-19 årige. 

Slutresultatet blev som nævnt 
sejr til det danske hold, der 
opnåede 372 point, mens 
svenskerne og nordmændene 
måtte nøjes med  henholdsvis 
327 og 277 point.

Både Christina og Nils var yngst 
i deres aldersgrupper, men det 
tyngede dem åbenbart ikke, for
undervejs blev det til flotte 
resultater af begge Dybvads 
deltagere. Christina Poulsen 
vandt en meget sikker sejr i 
100 m hækkeløb, hvor hun med 
tiden 15.47 sekunder var et 
pænt stykke foran den bedste 
svensker, der løb på 16.37 
sekunder, mens bedste nordmand 
sluttede i 18.17 sekunder.

Christinas resultat var samtidig 
klart bedre end det, de bedste 
danske 16-17 årige piger har 
præsteret i denne sæson, hvor 
ranglisten føres med 16,44 
sekunder. 

Christina gjorde det også fint i 
trespring, hvor hun blev nummer 
2 med 11.03 meter.

Nils var med i den ældste 
aldersgruppe, hvor han blev 

nummer fire med 12.20 
meter, hvilket samtidig er 
årsbedste for ham.
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Kalender

F E B R U A R

J A N U A R
fortsat...

D E C E M B E R

J A N U A R

F E B R U A R
fortsat...

Søndag den 3.
Kl. 14.00: Juletræ i Butikken, 
Skæve

Tirsdag den 5.
Kl. 14.00: Ældremøde v/Keld 
Skovgaard, Sæby, i Dybvad 
Missionshus.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 7.
Kl. 14.00: Juleafslutning på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Fredag den 15.
Kl. 19.00: Familiejuletræ 
v/Birgit Åen, Strandby.
Arr.: Indre Mission

Mandag den 8.
Kl. 14.00: Underhold-
ning v/ Kjeld Pedersen på 
Ældrecentret.
Arr.: Centerrådet

Tirsdag den 9.
Kl. 19.30: Alliance-
bedemøde.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 11.
Kl. 14.00: Bankospil med 
egne pakker + ameri-
kansk lotteri på Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Tirsdag den 16.
Kl. 19.30: Møde v/rejse-
sekretær Anders Bank 
Lodahl.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 18.
Kl. 14.00: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter.
Arr.: Pensionistforeningen

Tirsdag den 23.
Kl. 19.30: Generalforsamling. 
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 25.
Kl. 14.00: Løgbjerg Har-
monikaklub underholder på 
Dybvad Ældrecenter.
Arr.: Pensionistforeningen

Tirsdag den 30.
Kl. 19.30: Møde v/ Helge 
Pedersen, Albæk
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 1.
Kl. 14.00: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Mandag den 5.
Kl. 14.00: Underholdning v/ 
Leif Nielsen på Ældrecentret. 
Arr.: Centerrådet

Torsdag den 8:
Tur til Sæby Kulturhus, hvor 
Ældresagens sangkor og 
Agersted Harmonikaklub 
underholder. 
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 15.
Kl. 14.00: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 22.
Kl. 14.00: Kaj Pedersen, 
Sæby, fortæller om sine 
år i Vendsyssel. Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Mandag den 26.
Kl. 19.30: Missionsuge v/ 
Elna Thisgård, Brønderslev. 
Arr.: Indre Mission

Tirsdag den 27.
Kl. 19.30: Missionsuge v/ 
Brian Christensen, Elling. 
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 1.
Kl. 14.00: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen
Kl. 19.30: Missionsuge v/ 
Kim Legård, Horne. 
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 8.
Kl. 14.00: Generalforsam-
ling på Dybvad Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 15.
Kl. 14.00: ”Vendsyssel 
og Vendelboer” v/ Knud 
Søndergaard på Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 22.
Kl. 14.00: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

M A R T S
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Kalender Nyt fra børnehaven
Så er vintertøjet kommet frem 
– gummistøvlerne skiftet ud med 
nogle der er mere varme i og hue 
og vanter fundet frem fra ”gem-
meren”.

Vi er så småt i børnehaven beg-
yndt på den praktiske forbere-
delse omkring julemåneden og 
alle dens hemmeligheder…

Vi skal til den traditionelle 
julegudstjeneste sammen med 
dagplejen onsdag den 13. decem-
ber – en dag som vi regner med 
bliver nøjagtig lige så hyggelig 
som den plejer.

Vi skal også finde julemanden el-
ler måske nissemor, hvis han/hun 
igen i år får landet kanen og alle 
rensdyrene i Dybvad.

Endelig er der jo de hemmelig-
heder som børnene bruger mange 
kræfter og meget tid på at lave til 
at ligge under juletræet juleaften. 
De hemmeligheder satser vi på, 
at få lavet færdig i november, så 
vi har december måned til ren 
julehygge – udelukkende for 
hyggens skyld.

Vi skal i december 
arbejde i værksteder 
– blandt andet et læ-
seværksted, et køkken 
værksted, juleklip og 
dekoration og meget 
meget mere.

Vi er endvidere ved at 
gøre os klar til endelig 
at træde ind i Ny Fre-
derikshavn Kommune. 
Vi venter med spænding på vores 
budget, som snart udmeldes.

Hen over efteråret har vi haft 
stort set hele personalegruppen 
på kursus. Der har været og er 
stadig – tre hold af sted på lære-
plans kursus. 

Vi har i år modtaget mange nye 
børn i løbet af efteråret – faktisk 
flere end i august. Det betyder, at 
vi nu er ved at have det børnetal 
som vi er normeret til.

Vi har i oktober hold valg til den 
forældrebestyrelse der tiltræder 
1. januar 2007. Vi fik valgt fem 
forældre til bestyrelsen og to 
suppleanter. 

Så til føljetonen om vores 
legeplads… Vi har nu fået 
opsat og indviet de nye 
redskaber. Vi har fået et 
gyngestativ med almindel-
ige gynger, et med en stor 
redegynge som kan rumme 
7/8 børn af gangen. Vi har 
fået et klatresystem og to 
tipier. 

Vi fik torsdag den 28. septem-
ber leveret 60 m3 sand på vores 
parkeringsplads – og der lyves 
ikke når vi fortæller at det abso-
lut fyldte hele parkeringsplad-
sen!!!

Det skulle vi have kørt ind under 
gynger og klatresystemet fredag 
den 29. september. Heldigvis 
var der mange forældre der kom 
med trillebør og skovl og ligeså 
mange der tog hjem efter vel ud-
ført arbejde og aftensmad – med 
meget lange arme.

Vi har nu påbegyndt renoverin-
gen af vores legeplads og både 
store og små er meget tilfredse 
og glade for de ting vi har fået.

Med ønsket om en god vin-
ter – samt glædelig jul og 

godt nytår til alle

Dybvad Børnehave
Louise Koldtoft
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Velkommen i GNISTEN
• Gnisten er en børneklub under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

• Gnisten er for alle børn mellem 6 og 12 år.

• Det forefår hver tirsdag mellem 16 og 17.15 i Dybvad Missionshus på Idskovvej.

Vil du vide mere er du velkommen
til at ringe til Svend Erik Volsgaard

på 28 55 48 49 eller kig på www.skaevesogn.dk

Vi glæder os til at se jer!
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Skæve Idrætsforening afholder bankospil hver onsdag 
klokken 19.30

Der er standerhejsning for fodbold (både damer og 
herrer) lørdag den 3. februar 2007 klokken 13.30.

Vi starter med en let omgang træning, hvorefter der 
serveres suppe.

Træning foregår herefter tirsdag og torsdag (herrer), 
og for damer efter nærmere aftale med træneren.

Skæve Idrætsforening ønsker 
alle en glædelig Jul!

Bobby Andersen

Skæve 
Idrætsforening
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Dybvad Boldklub
I uge 25 afviklede boldklubben 
idrætsuge. Ugen startede med 
et stort fodboldstævne for 
microput, miniput og lilleput 
søndag den 18. juni. 

Stævnet startede kl. 10 og der 
var mange hold i kamp frem til 
afslutningen kl. 17. Der deltog 
mange spillere og tilskuere hele 
dagen. 

Onsdag var der arrangeret 
stjernemenu, som igen i år bestod 
af pitabrød m.m. Herefter var der 
en stor familieaften med sjove 
og udfordrende konkurrencer for 
både børn og deres forældre. Her 
blev udkæmpet svære kampe i 
mange forskellige discipliner. 

Herefter blev der spillet 
fodboldkamp mellem Dybvad og 
Skæve serie 2 anno 1975/1976. 
Flere af spillerne havde 
tydeligvis glemt, at de var blevet 
et par år ældre, siden de sidst 
havde spillet fodbold. 

Ugen sluttede med det 
sædvanlige opgør i gadefodbold, 
og der var mange hold tilmeldt. 

Der blev spillet  på 3 baner og 
årets vinder blev ”Sydbyen”. Der 
var ligeledes præmie til det bedst 
udklædte hold. Denne kamp stod 
mellem Barkholtvej og Sydbyen, 

hvor det igen var Sydbyen, der 
efter lodtrækning løb med sejren. 

Lørdagen sluttede med helstegt 
pattegris med tilbehør. Her 
deltog ca. 100, som havde en 
hyggelig aften. 

Hele ugen havde vi en stor 
tombola med mange gevinster, 
der var sponseret af byens 
handlende. 

Vi vil gerne herigennem takke 
for den store opbakning, der blev 
vist os.

Dybvad Boldklub har i 
sommerens løb haft flere hold i 
samarbejde med Flauenskjold, 
Hørby og Syvsten. Drengeholdet 
har været ude i 2 kredskampe, 
men måtte desværre se sig slået i 
den sidste.

Miniputholdet vandt Nordjysk 
Mesterskab. 

Serie 4 holdet er rykket op i serie 
3 til næste sommer. I den sidste 
kamp, der blev spillet i Dybvad 
mod Holtet, havde 
vi besøg af Mogens 
Jørgensen fra TV2. 
Der blev vist klip fra 
spillernes morgenkaffe 
og kampen i aftenens 
sportsudsendelse. 

I håndbold har dameholdet 
deltaget i DGI’s landsmesterskab 
i Videbæk i weekenden den 25.-
27. august. Det gik ikke så godt, 
men holdet har deltaget og de 
havde trods alt vundet kredsen.

Det er utroligt flot at holdene er 
nået så langt.

Der har den 4. november 
været afholdt aktivfest, hvor 
der blev uddelt pokaler for 
træningsflid, godt kammeratskab  
og fiduspokal. Det er fast 
tradition, at der hvert år uddeles 
en vandrepokal til årets DB. 
Årets valg faldt i år på Jesper 
Koldtoft. Pokalen tilfaldt Jesper, 
fordi han altid velvilligt står til 
rådighed for Dybvad Boldklub, 
og fordi han i årets løb har gjort 
et kæmpe arbejde med opsætning 
af program til idrætsuge og 
mange andre gøremål.

Festen blev holdt i klubhuset 
med ca. 50 deltagere med mad 
fra Dybvadhallens Cafeteria.

www.dybvadbk.dk
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Vintersæsonen er nu i fuld gang. 
Der blive trænet fodbold hver 
mandag, hvor alle hold er i gang. 

Træningstider kan ses på 
hjemmesiden www.dybvadbk.dk. 

Boldleg foregår hver onsdag, 
hvor Tove og Louise samt 
forskellige hjælpere, har mange 
aktive børn i alderen fra 3 år og 
til de skal i børnehaveklasse. 

Håndbold er fordelt på 2 hold, 
nemlig juniorpiger samt damer 
i serie 3, der træner fra kl. 
18.00 – 20.00. Herefter er det 
herreholdenes tur. 

Vi har i samarbejde med Sæby 
lavet sammenslutningen HS 
Team Sæby, som træner fra kl. 
20.00 onsdag i Dybvadhallen. 

Kampene er fordelt mellem 
Sæby og Dybvad. 

  Dybvad Boldklub ønsker alle en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår
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Når dette blad er på gaden, 
har der været afholdt valg til 
landdistriktsudvalget i Ny 
Frederikshavn kommune, dette 
med henblik på at få en større 
kontakt mellem kommune og 
landsbyerne. 

Det bliver en stor opgave, hvis 
landsbyerne skal høres og ses når 
pengene skal fordeles.

Et af de store punkter 
på vores nye kommunes 
første valgperiode bliver 
skolestrukturen. 

Dybvad skole er et af de store 
aktiver vi har i byen, hvor 
skolebestyrelse og ansatte 
igennem flere år har arbejdet 
seriøst med mange pædagogiske 
tiltag, sådan at vi i dag har en 
skole i positiv fremdrift og 
som fremstår med gode fysiske 
rammer. 

Skolen er langt fremme både 
fagligt og pædagogisk og 
er en aktiv del i det gode og 
flotte samarbejde, der foregår 
mellem dagpleje, børnehave og 
indskoling for byens børn.

Hvis vi skal holde gang i 
vores gode forretnings- og 
foreningsliv, og hvis det fortsat 
skal være attraktivt at flytte til 
Dybvad, er det vigtigt at vores 
skole består - også i fremtiden.

Renoveringen af Jernbanegade er 
i fuld gang og deles i to etaper, 
hvor første del laves færdig 
inden jul og den sidste del startes 
efter nytår, hvis vejret tillader 
det, ellers hurtigst muligt.

Søparkprojektet har været 
i licitation og projektet kan 
påbegyndes snarest.

Til foråret skal vi bl.a. have 
plantet en del nye træer i 
området ved Søparken, vi håber 
mange vil møde op til Grøn 
Lørdag og hjælpe til.

Da det snart er jul og året slutter, 
vil hele bestyrelsen ønske alle 
læsere en god jul og godt nytår.

   
Borgerforeningen

v. Henrik Hanghøj

Nyt fra Dybvad Borgerforening

www.dybvadby.dk
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Gudstjenesteliste
Skæve Kirke

Kirkebilen kører til samtlige 
gudstjenester og arrangementer 
i Skæve kirke og i præsteboligen.
Man skal bestille kirkebilen ved 
henvendelse på tlf. 98 86 42 14 
senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster 
en femmer.

KirkebilSognepræst Susanne Rytter, 
Skævevej 67, 9352 Dybvad,
tlf. 98 86 41 10
E-mail: skaeve.sogn@km.dk

Til sognepræsten skal anmeld-
else om fødsel ske inden to 
hverdage efter fødsel.
Forældres dåbs-/navneattester og 
evt. vielsesattest skal vedlægges.
Ligeledes skal også anmeldese af 
dødsfald foretages hertil inden to 
dage efter dødsfaldet.

Graver: Harry Mortensen, 
Brøndenvej 129, 9352 Dybvad. 
Træffes på kirkegårdskontoret, 
tlf. 98 86 43 48 tirsdag til fredag 
kl. 12.30 – 13.00. I øvrigt 
sædvanligvis på kirkegården. 
Fridag: Mandag.

Organist: Birger Skovholm, 
Flauenskjoldvej 40,  9352 
Dybvad. Tlf. 98 86 17 03.

Kirkeværge: Kirsten Andersen, 
Fuglsangvej 10, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 40 75.

Menighedsrådsformand: 
Henning Holm Olesen, 
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 90 98.

Kasserer: Jørgen B. Nielsen, 
Flauenskjoldvej 17, 9352 
Dybvad, Tlf. 98 86 90 05.

Ansvarshavende redaktør for 
sognebladet: Jesper Koldtoft, 
Idskovvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 98 86 42 86
E-mail: jesper.koldtoft@dybvad-
skole.dk

Læs mere på
www.skaevesogn.dk

Forsidefoto: 
Svend Erik Volsgaard

Gudstjenester på Dybvad 
Ældrecenter

Tirsdag d. 12. december
Tirsdag d.  9. januar
Tirsdag d. 13. februar
Tirsdag d. 13. marts

Ældre fra området er meget 
velkomne til at være med disse 
eftermiddage. Vi begynder med 
kaffebord kl. 14.00, hvorefter 
der er en kort gudstjeneste med 
altergang.

3/12 kl. 10:30 “Gnisten” og spejderne medvirker
10/12 kl. 09:00 ved Johnny Søndberg-Madsen
17/12 kl. 19:30 
24/12 kl. 15:00 JULEAFTEN
25/12 kl. 10:30 
26/12 kl. 10:30
31/12 kl. 10:30
1/1 kl. 11:00
7/1 kl. 10:30
14/1 kl. 10:30
21/1 kl. 10:30
28/1 kl. 19:00
4/2 kl. 09:00 ved Johnny Søndberg-Madsen
11/2 kl. 19:00
18/2 kl. 14:00 Fastelavnsgudstj. for hele familien
25/2 kl. 10:30
4/3 kl. 10:30
11/3 kl. 10:30
18/3 kl. 19:00
25/3 kl. 10:30

December

Januar

Februar

Marts
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Gudstjenesteliste

Omkring Skæve Kirke
Ny kirkesanger
Verner Knudsen fra Jerslev er ansat som kirkesanger 
ved Skæve Kirke.

Verner er 59 år gammel og afløser Jens Søndergaard, 
som stoppede i sommer.

Menighedsrådet og kirkens personle byder velkommen!

FAMILIEJULETRÆ

Fredag den 15. december 
kl. 19.00 til ca. 21.00 

indbyder Indre Mission og 
“Gnisten” til juletræsfest med 

Birgit Åen, Strandby, for hele fami-
lien i Dybvad Missionhus.

Alle er velkomne!

Onsdag d. 13. december kl. 10.00 vil der være gudstjeneste i Skæve 
Kirke for dagplejemødre, børnehaven, m/k på barsel og hjemme-
gående med børn. Efterfølgende vil der være julehygge i forsam-

lingshuset med pølser og godter samt besøg fra Nissemor...

Julegudstjeneste for børn
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Arrangementer i Skæve Kirke
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00: 
Koncert med Frank Hejslet, som spiller julens traditionelle sange og salmer

Torsdag den 21. december kl. 9.15: 
Julegudstjeneste for Dybvad skole

Søndag den 18. februar kl. 14.00:
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien. Efterfølgende vil vi drikke kaffe og slå 
katten af tønden i Spejderhuset, Skævevej 69

Døbte i Skæve Kirke

Ida Knøsen Olsen, 
døbt den 10. september 2006.
Forældre: Anette og Henrik 
Olsen

Frederikke Volsgaard,
døbt den 8. oktober 2006.
Forældre: Mette og Svend Erik 
Volsgaard

Benjamin Høgsted,
døbt den 15. oktober 2006.
Forældre: Charlotte Høgsted 
og Dennis KristensenMarie Sloth Christensen,

døbt den 29. oktober 2006.
Forældre: Pernille og Christian 
Sloth Christensen


