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På vejen gennem livet bliver vi 
stillet over for mange valg. Skal 
jeg vælge det ene eller det andet? 
Skal jeg gå den her vej? Eller er 
den her bedre? 
Vi har utrolig mange muligheder 
for at vælge lige det, vi har lyst 
til. Og det giver jo en fantastisk 
frihed. En frihed, som vi og 
generationerne før os har haft, 
men som man ikke havde før i 
tiden. 
For i “gamle” dage var det 
anderledes. Dengang var det 
mere eller mindre fastlagt, hvad 
man skulle. Groft sagt skulle 
pigerne være husmødre og 
drengene skulle følge i deres fars 
fodspor. Der var ikke så meget 
at vælge imellem, man fulgt 
den vej, der blev anvist. Ikke så 
meget frihed - men til gengæld 
mere forudsigelighed og mere 
tryghed. 
I dag er det omvendt - vi har 
friheden til at vælge. Og valgene 
begynder allerede hos børnene: 
Skal jeg gå til håndbold eller 
spejder? Skal jeg vælge den 
røde eller grønne trøje? Skal jeg 
lege med Mikkel eller Camilla? 
Skal jeg gå til minikonfirmand? 
Skal jeg konfirmeres? Små og 
store valg der kan få betydning 
for, hvordan dagen - ja, hvordan 
tilværelsen forløber. Og livet 
igennem fortsætter vi med at 
skulle træffe valg: Hvilken 
uddannelse skal jeg have? 
Hvad for et arbejde? Hvad med 
ægtefælle og børn? En masse 
valg, der får betydning for, 
hvordan vores vej gennem livet 

kommer til at sno sig. 
Men friheden har også en 
bagside - den kan også gøre 
os usikre og utrygge. For 
hvordan skal jeg kunne vælge 
rigtigt? Hvordan finder jeg ud 
af at vælge den rigtige vej? 
For ofte er det vel sådan, at vi 
ikke på forhånd kan overskue 
konsekvenserne af de valg, vi 
tager. Selv om det måske slet 
ikke var meningen, så kan vore 
valg få katastrofale følger både 
for os selv og andre.

Når jeg har konfirmander, så får 
de som regel lov at vælge nogle 
af de salmer, vi skal synge. En 
af de salmer vi har sunget rigtig 
meget i år er en af de nyere 
salmer, der kom ind i den nye 
salmebog, der udkom i 2003. Og 
det er salmen: “Herre du vandrer 
forsoningens vej” (DDS nr. 613) 
skrevet af den svenske forfatter 
Tore Littmarck. Hvert vers 
slutter med linjerne: “Vis os da 
vejen forsoningens / frihedens / 
enhedens / himmelens Herre, og 
giv os mod til at gå den.” 
Som nævnt kan det ofte være 
svært at se den vej, vi skal gå 
- der vil jo hele tiden være 
massevis af små og store valg, 
vi skal tage. Og da er det trygt, 
at kunne bede livets Herre om 
hjælp. I forventning om han vil 
vise os vejen og med et tro på, at 
han selv går med os.
Dengang kristendommen var 
helt ny, brugte man endnu ikke 
betegnelsen ”kristendom” og 
”de kristne”. I stedet talte man i 

de første årtier efter Jesu død og 
opstandelse om ”vejen” og om 
”dem, der følger vejen”.
Jesus var selv en rejsende, altid 
på vandring omkring fra egn til 
egn. Han var altid på vej. 
Og kristendom er bevægelse - 
det er altid  at være på rejse. At 
være kristen er ikke at have nået 
målet, at have fundet facitlisten 
på livets store spørgsmål, men 
at være på vej, på rejse, følge en 
vej, hvor én er gået forud: Jesus 
fra Nazareth.
Men nogle gange kan vi godt 
komme i tvivl om vi nu tager den 
rigtige vej i livet.
Og sådan var det faktisk også 
for Jesu disciple. De kunne også 
komme i tvivl - og derfor bad 
de ham engang: ”Herre, vis os 
vejen!” Og Jesus svarer: ”Jeg 
er vejen, sandheden og livet!” 
(Johs. 14,6). 
Og det er et godt ord at have med 
sig på sit livs vandring. ”Jesus er 
vejen, sandheden og livet! 
Et anden ord der er godt at have 
med, det er Jesus sidste ord til 
sine disciple: “Jeg er med jer alle 
dage ind til verdens ende”.
Jesus er vores rejseledsager 
gennem livet. Vi er aldrig alene. 
Måske kan vi ikke få øje på ham. 
Men han går med os hele vejen. 
Til enhver tid - i tro og tvivl i 
glæde og i sorg. Hvad retning 
vores livs vandring så end tager.

Hvad vej skal vi gå?
Af sognepræst 

Mette Volsgaard
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I børnehaven nyder vi at 
dagene bliver lysere og 
solen er fremme. Både 
voksne og børn er meget 
ude og vi har fundet 
sandlegetøj, cykler og 
hvad der ellers hører 
legepladsen til, frem.

Vi skal have restaureret vores 
legeplads, faktisk er der ikke 
meget af det gamle vi skal 
genbruge. I skrivende stund 
er vi tæt på at have de sidste 
forhandlinger på plads og glæder 
os til, at den tegning vi har valgt 
bliver til virkelighed.

Foråret er den årstid med flest 
aktiviteter i børnehaven. Det 
er i foråret, at vi bruger megen 
tid på samarbejde med skole 
og SFO. I uge 18 havde de 
ældste børn herfra en fællesuge 
med børnehaveklassen hvor de 
lavede cirkus, som de viste for 
forældre, resten af børnehaven 
og indskolingen fredag.

Det var en rigtig flot forestilling 
med alt fra heste, linedansere, 
akrobater, farlige og stærke 
mænd og naturligvis klovne.

Børnene nød at være på skolen 
og vi håber, at fællesugen gav 
dem lidt tryghed til pludselig 
igen at blive ”de små” i et nyt og 

større hus.

Vi har også i samme forbindelse 
haft besøg af Jette fra børnehave- 
klassen og Britta fra SFO’en 
her hos os, så børn og de nye 
voksne lærer hinanden at kende, 
her hvor børnene har deres 
dagligdag.

Kort kan siges, at ældstegrup-
pens forår i det hele taget har 
stået i ”nu–skal–vi–snart–i–skole ” 
tegn…. De har lavet flere og flere 
aktiviteter kun for deres gruppe, 
eller for pigerne og drenge opdelt 
– for at gruppen vænner sig til at 
være en gruppe.

Vores mellemgruppe har netop 
afsluttet et projekt ”kend dig 
selv”, hvor det enkelte barn har 
lavet en planche indeholdende 
tegninger, tekst, udklip fra blade 
m.m. som alt sammen gav et 
billede af hvad barnet kunne lide 
og ikke lide, hvor de boede og 
hvem de boede sammen med. 

Projektet blev afsluttet med en 
flot fernisering, hvor forældre 
og søskende blev budt på 
pindemadder….

Yngstegruppen laver netop nu 
et projekt ”her bor jeg”, hvor 
målet er, at det enkelte barn får 
fornemmelse af og for hvor bor 
jeg og hvem bor i huset sammen 
med mig. Børnene har arbejdet 
i grupper, de enkelte gruppe har 
været rundt ved alles hjem og 
der er taget billeder af husene og 

barnet har hjemme i børnehaven 
fortalt om huset. Billederne 
hænger på stuen og barnet får 
dem senere i sin mappe.

Også samarbejdet med dagplejen 
er i fokus her i foråret. Vi skal 
dog ikke have så mange børn 
ind i år som vi har fået andre 
år. Vi tager løbende gennem 
året på besøg ved det barn der 
skal starte, hos dagplejeren og 
vi besøger legestuen og går 
på legepladsen på Mejsevej 
samtidig med dagplejen, for at 
”gamle” børn kan gense deres 
dagplejer og for at de kommende 
børn og voksne herfra kan se 
og lære hinanden at kende. 
Endvidere benytter dagplejerne 
vores hus når vi er på ture og de 
kommer på besøg her med de 
børn der skal starte.

Vi startede sidste år på 
en ny tradition – nemlig 
bedsteforældredag. Den holdt 
vi i år den 28. april, hvor vi 
havde besøg af rigtig mange 
”bedster”, ”older”, ”mostere” og 
hvem barnet ellers er tæt knyttet 
til. Der var også i år et meget 
stort og yderst varieret kage 
– tag – selv – bord og der blev 
drukket kaffe, te og saftevand. 
Bedsteforældrene var med rundt 
i børnehaven og mange af dem 
var nemme at lokke til at skubbe 
bag på gyngen eller cyklen, eller 
stå på mål i en enkelt fodbold-
kamp……
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Den 3. og 4. maj var 
”Børnekultur karavanen” på 
besøg i Sæby med ”Ali Baba” 
som tema….. Der var vi på 
besøg – og det var virkelig 
en oplevelse der må være 
tilsvarende ”1000 og en nats 
eventyr” !!! 

Vi var flot udklædte med 
farverige turbaner til drengene 
og slør til pigerne. Vi så tre 
forestillinger og fodrede i 

pausen de to kameler der 
var med karavanen, med de 
æbleskrog der blev til overs fra 
formiddagsmaden. Det var en 
rigtig god, stor og flot oplevelse 
– som både børn og voksne var 
meget ”fyldte af” da vi kom 
hjem.

Vi skal have endnu en fællesuge 
inden sommer, denne gang for 
alle grupperne i børnehaven. Vi 
drager hver dag i uge 23 afsted 
til Lunken, for at udforske 
forskellige dele af naturen. 
Denne uge er dagplejen i 
børnehaven mens vi er i Lunken.

Inden sommerferien for børn 
og voksne banker på, skal vi 
på koloni. Vi har i år valgt at 
tage alle af sted på samme tid 
og til samme sted. Vi skal til 
storskovlejren i Dronninglund 
og skal være væk i dagene 22., 
23. og 24. maj – mon så ikke vi 
alle trænger til Kristihimmelfarts 
ferie derefter…..?

Vi vil hermed ønske alle 
en rigtig god og varm 
sommer.

På vegne af Dybvad Børnehave 
Louise Koldtoft

D
en store finale

i C
irkus A
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KFUM spejderne
i Dybvad

Vi mødes hver uge, undtagen i 
skolernes ferier.

Der ændres på mødetiderne efter 
sommerferien.

Hold øje med Østvendsyssel 
Folkeblad eller kontakt Brigitta 
Rasmussen, telefon 98 86 91 15

Den første rigtig varme og 
solrige weekend i maj var 
KFUM-spejderne fra Dybvad på 
lejr i ”Godset” i Hallund. Lørdag 
morgen ankom spejderne, friske 
og veludhvilede til en spændende 
lejroplevelse. Det var børn i 
alderen fra 6 til 9 år.
I løbet af de næste to dage skulle 
spejderne arbejde med rafter, 
tænde bål uden tændstikker, 
bage pandekager på dåse og ud 
i naturen og finde dyr og planter 
og meget mere.
Der var gang i alle fra de kom, 
og da vi havde spist aftensmad, 
stod der ikke andet end hygge på 
programmet. Vi gik en tur i det 
gode vejr og i den flotte natur. 
Senere havde vi lejrbål, hvor vi 
hyggede med sang og børnene 
legede. Der var en sandkasse ved 
lejren, og den blev brugt flittigt 
af børnene. Men ved 23-tiden var 
børnene trætte og kom i seng. 

Spejderlejrens mest spændende 
oplevelse skulle børnene nu 
opleve. De skulle på natløb.
Emnet var: Der havde været 
indbrud og en af lederne var 
løbet efter tyven, og nu var det 
børnenes og ledernes opgave at 
komme ham til undsætning og 
hjælpe med at fange tyven. Et af 
børnene var bange for at tyven 
havde taget vores skumfiduser 
– og så skulle han ha’! Skønt 

Dybvad 
Spejderne på 
lejr i Hallund
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der blev rystet i bukserne og 
krammet hænder på de voksne, 
var det de mest modige børn, 
der var med den nat. Alle angreb 
den stakkels tyv, og han blev 
vel bevogtet, til vi fik ham hjem 
på ”Godset”. Her fik børnene 
først at vide, at det var et natløb, 
og ikke en jagt på en rigtig tyv. 
Mens vi fik chokoladeboller og 
saft, fik børnene set tyven an 
med andre øjne.

Søndag startede med 
morgengymnastik for de friske. 
Der blev tændt bål igen efter 
morgenmaden, hvor skumfiduser 
blev ristet, der blev snakket om 
natløbet.
Søndag eftermiddag kom 
forældrene og hentede nogle 
trætte, men glade børn.

Denne lejr var den sidste 
del af det tidligere udsendte 
program for spejderne. Men 
spejderne fortsætter med at være 
i Dybvad idet vi har fået flere 
ledere, der gerne vil fortsætte 
spejderarbejdet. 
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Tirsdag den 6.
Kl. 14: Møde for ældre v/ Elna 
Thisgård, Brønderslev i Dybvad 
Missionshus. Arr.: Indre Mission

Tirsdag den 13.
Kl. 19.30: Møde v/ Johnny 
Søndbjerg Madsen, Torslev i 
Dybvad Missionshus. Arr.: Indre 
Mission

Fredag den 16.
Open by Night i Dybvad. Arr.: 
Dybvad Handelsstandsforening

Søndag den 19. - lørdag den 24.
Idrætsuge på stadion. Arr. 
Dybvad Boldklub

Fredag den 23.
Skolernes sommerferie starter.

Sct. Hans i Søparken. Arr. 
Dybvad Borgerforening

Tirsdag den 1. 
Kl. 14: Ældrehygge på 
Bymarken 10. Arr.: Indre 
Mission

Torsdag den 10.
Kl. 14: Bankospil med egne 
pakker på Dybvad Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Lørdag den 12. 
Kl. 12-24: Dybvad Open Air i 
Søparken

Tirsdag den 15.
Kl. 19: Menighedsrådsmøde i 
Skæve Præstebolig

Kl. 19.30: Møde v/ Per 
Jørgensen, Gærum i Dybvad 
Missionshus. Arr.: Indre Mission

Onsdag den 16.
Kl. 08.50: Skolen starter efter 
sommerferien

Torsdag den 17.
Kl. 14: Bente Byrjalsen 
underholder på Dybvad 
Ældrecenter. Arr.: 
Pensionistforeningen

Torsdag den 24.
Kl. 14: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter. Arr.: 
Pensionistforeningen

Torsdag den 31.
Udflugt – se Østvendsyssel 
Folkeblad. Arr.: 
Pensionistforeningen

Kalender
J U N I

J U L I

Mandag den 24.
Indre Mission: Bibelcamping 
i Sæby (varer til tirsdag den 1. 
august) 

A U G U S T

Mandag den 4.
Kl. 14-16: Underholdning v/ 
Joanna fra Dybvad på Dybvad 
Ældrecenter. Arr.: Centerrådet

Tirsdag den 5.
Kl. 14: Ældremøde v/ Leo 
Toftegård, Voer i Dybvad 
Missionshus. Arr.: Indre Mission

Torsdag den 7.
Kl. 14: Terapi på Dybvad 
Ældrecenter. Arr.: 
Pensionistforeningen

Tirsdag den 12.
Kl. 19.30: Møde v/ Alfred Smith, 
Hjørring i Dybvad Missionshus. 
Arr.: Indre Mission

S E P T E M B E R

Tirsdag den 5.
Kl. 14.00: Ældremøde v/ Gert 
Nedergård Hansen, Brønderslev i 
Dybvad Missionshus. Arr.: Indre 
Mission

O K T O B E R
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Kalender

Fredag den 23. juni bliver sidste 
skoledag for Kirsten Andersen.

Efter 35 års meget engageret og 
samvittighedsfuldt lærerarbejde i 
Dybvad, har Kirsten nu bestemt, 
at tiden er kommet til at slutte 
med det fastlagte arbejdsliv.

Kirsten har gennem de 
35 år været med i hele 
skoleudviklingen i Dybvad. 
Skæve Centralskole og Dybvad 
Realskole fra 1971, hvor Kirsten 
blev ansat. Fra 1974 på Østre 
og Vestre skole, som skolerne 
nu kom til at hedde -  og efter 
sammenlægningen af skolerne 
i 1997 blev det så på Dybvad 
skole, Kirsten sluttede med sin 
undervisning.

Dansk og tysk har været Kirstens 
hovedfag, men mange elever 
har også fået historisk indblik 
og fået udvidet verden via 
hendes undervisning i historie og 
geografi. 

Den enkelte elevs ve og vel har 
betydet rigtig meget i Kirstens 
arbejde på skolen. Gennem sit 
arbejde som klasselærer har hun 
– altid i dialog med forældrene 
– arbejdet målrettet med, at alle 
i klasserne skulle have det godt 
med sig selv og med hinanden.

Med efterløn og sin pension vil 
Kirsten nu ”sætte næste halvleg 
i gang”. Ud fra vores kendskab 
til hende er vi overbeviste om, 
at det bliver en god halvleg, og 
vi vil gerne fra Dybvad Skoles 
side takke hende for indsatsen og 
ønske held og lykke fremover.

Personalet på
Dybvad Skole

   

                                                     
            

                                                     
                                 

Skoleafsked 
med Kirsten 

Andersen
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FASTELAVN
 
Fastekavn i Dybvad blev holdt 
hver for sig i de to grupper. 
Næsten alle var klædt ud, 
og hvor var de fine. Der var 
bl.a. Peter Plys, Hafferlaffen, 
sørøvere, Grisling og Rødhætte.
Efter flere slag til hver gik 
tønden endelig itu, og indholdet, 
som bestod af små vingummi 
poser og rosiner, faldt ud. Det 
var noget, der  kunne bruges.
Efter at have sovet til middag i 
klubhuset, fik vi fastelavnsboller. 
Det var var også lækkert. Alt 
i alt må man sige at det var en 
rigtig dejlig dag for både børn og 
voksne.
 
 

Dagplejen i Dybvad

PÅSKEHAREN
 
Fredag før påske havde vi i 
Dybvad hørt, at påskeharen ville 
komme forbi. Heldigvis for 
os havde han valgt at gemme 
påskeæggene oppe på loftet 
i klubhuset, det var nemlig 

temmelig koldt denne dag. Efter 
nogen tids søgen fandt børnene 
en kurv med chokoladeæg i. 
Påskeharen var imidlertid gået 
videre, for vi så ham ikke. Det 
gjorde dog ikke så meget, for 
æggene smagte godt alligevel. 
Inden vi gik hjem for at sove 
til middag, spiste vi vores 
madpakker. 

Dorte Jensen

Vi har siden sidst haft borgermøde om Leader+ projekter, hvor der 
var et godt fremmøde.
Vi fortalte kort om de projekter, vi har fået penge til at lave, og havde 
lavet en liste hvor man kunne skrive sig på, hvis man havde lyst og 
tid til at hjælpe til. Der var rigtig mange, der skrev sig på. Vi venter 
nu på byggetilladelser, før vi kan gå i gang.

Vi har haft generalforsamling og bestyrelsen består nu af:
Formand: Henning Hede
Næstformand: Randi Skinbjerg
Kasserer: Niels Søgaard
Sekretær: Lone Hede

Eftermiddagsklubben kører hver mandag fra kl. 14.30-16.30.

Børnene laver heksen til Sankthans.
 
                 På Skæve Borgerforenings vegne
                                   Henning Hede

Skæve Borgerforening
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“Den tomme grav”

Skærtorsdag, den 13. april, 
blev Gitte Engens kunstværk 
“Den tomme grav” indviet i 
Skæve Kirke.
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Dybvad Boldklub har fejret 
sit 100 års jubilæum. Der blev 
afholdt reception i Klubhuset 
den 1. april  med ca. 125 gæster 
fra både de omkringliggende 
klubber og organisationer samt 
mange lokale medlemmer.  Det 
var en stor glæde for bestyrelsen, 
at så mange ville møde op og 
være med til at festlig gøre 
dagen.
Arrangementet startede med 
en kort velkomst m.v. ved  
undertegnede, hvorefter der 
blev serveret en let buffet fra 
Dybvad Hallens Cafeteria. 
Herefter blev der holdt taler af 
Sæby Kommunes repræsentant  
samt repræsentant for DBU. 
Repræsentanten herfra var inde 
på at vi havde regnet galt. Alle 
tænkte straks på ”Tante Møghes 
fødselsdag” men han mente 
at kunne slå op i sine notater, 
at klubben første gang havde 
deltaget i fodbold i 1905. Det 
kunne vi jo ikke gøre noget ved. 
Det var en dejlig dag.

Ugen efter holdt vi så fest i 
Hallen den 8. april. Her var 
opbakningen ikke slet så stor. 
Der var ca. 100 deltagere, som 
igen kunne nyde en buffet fra 
Hallens Cafeteria. Herefter 
var der underholdning ved 
Sæby Scenens syngepiger og 
efterfølgende dans til De Lune 
Jyder. Dansegulvet var ikke 
ledigt en eneste gang, og vi fik 
også ros fra orkesteret. De mente 
det var sjældent de spillede til et 
så aktivt publikum. 

I forbindelse med jubilæet er 
der udgivet et jubilæumsskrift, 

som er skrevet af Jøren 
Christiansen. Jøren har fortalt 
om klubbens tilbliven samt 
klubbens aktiviteter i sine 100 
år. Yderligere eksemplarer af 
jubilæumsskriftet  kan stadig 
skaffes ved at kontakte en fra 
bestyrelsen. 

Siden sidst er turneringen i 
håndbold afsluttet. Dame holdet 
har været ude for at spille om 
oprykning fra serie 4, men det 
lykkedes ikke. Der var kampe 
først mod Als samt derefter 
mod ”Aaalborg Studenterne”. 
Alle kampe blev vundet af 
modspillerne så næste år spiller 
vi i samme serie.

Udendørs fodbold er godt i 
gang. Vi har på drenge- og  
miniputholdet samarbejde med 
Hørby, Syvsten og Flauenskjold. 
Det fordeles således, at der 
trænes i Dybvad, mens der 
fordeles kampe i de øvrige 
byer. På lilleputholdet er der 
samarbejde med Flauenskjold. 
Her fordeles både træningen og 
kampene mellem Dybvad og 
Flauenskjold. 

I senior fodbold går det meget 
godt både i serie 4 og serie 6. 
Holdene er stadig blandt de 
bedste i turneringen. Træningen 
ledes af Henrik Jensen og der er 
stadig mange spillere at vælge 
imellem.  

Hele vinteren har der været ca. 
40 børn til boldleg i hallen hver 
onsdag. Louise, Tove, Caroline 
og Susanne har ledet og der blev 
holdt afslutning med

overrækkelse af guldmedaljer til 
alle 40 børn. Det var en stor dag 
for mange, og vi siger tak for en 
god sæson.

Endvidere har boldklubben 
i skrivende stund en kiosk 
i forbindelse med afvikling 
af åbent hus arrangement i 
Hjallerup Maskinforretning. Vi 
har til opgave at sørge for kaffe, 
saft og småkager samt afrydning 
af borde. Vi må til gengæld 
have salg af is og pølser m.v. 
Vi har haft noget besvær med 
bemandingen af denne kiosk i 
år, hvilket igen har betydet at vi 
har måttet trække på de mange 
trofaste støtter, som klubben har 
haft igennem mange år. Det har 
været lidt skuffende, at de aktive 
spillere ikke har forstået, at der 
ind imellem skal ydes en indsats 
for at reducere kontingentet.

Boldklubbens næste arrangement 
er idrætsugen som igen i år 
foregår i uge 25. Ugen begynder 
med ungdomsturnering 
om søndagen den 18. juni. 
Herefter vil der foregå noget 
hver aften, med undtagelse af 
sankthans aften, som holdes 
fri. Lørdag den 24. juni vil der 
blive afholdt den sædvanlige 
gadefodboldsturnering samt 
efterfølgende ”grisefest” med 
servering af helstegt pattegris  
med tilbehør. Vi håber at rigtig 
mange vil støtte op om dette 
arrangement.

Kirsten Jensen

Dybvad Boldklub
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 11/6 Trinitatis 9.00
 18/6 1. s. e. trin. 10.30
 25/6 2. s. e. trin. 14.00
 2/7 3. s. e. trin. 10.30
 9/7 4. s. e. trin. 10.30
 16/7 5. s. e. trin. 10.30
 23/7 6. s. e. trin. 9.00
 30/7 7. s. e. trin. 10.30
 6/8 8. s. e. trin 9.00
 13/8 9. s. e. trin. 9.00
 20/8 10. s. e. trin. 10.30
 27/8 11. s. e. trin. 10.30
 3/9 12. s. e. trin. 10.30
 10/9 13. s. e. trin. 10.30
 17/9 14. s. e. trin. 9.00
 24/9 15. s. e. trin. 10.30

Gudstjenesteliste
Skæve Kirke

I slutningen af april måned måtte sognepræst Mette Volsgaard 
ufrivilligt gå på en forlænget barselsorlov grundet komplikationer 
under graviditeten. Frem til 10. juli varetages opgaverne ved Skæve 
Kirke derfor af nabopræsterne, og herefter ansættes den vikar, som 
skal indsættes i embedet frem til den ordinære barselsorlov udløber.
Af denne grund er der på gudstjenestelisten nedenunder ikke påført 
navne.

I sommerens løb vil menighedsrådet præsentere vikaren i den lokale avis.

Barselsorlov

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 (under Mette 
Volsgaards orlov) Johnny 
Søndberg-Madsen, Torslev
Tlf. 98 95 60 43
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: Leif Jørgensen, 
Skævevej 30, 9352 Dybvad. 
Træffes på kirkegårdskontoret, 
tlf. 98 86 43 49 tirsdag til fredag 
kl. 12.30 – 13.00. I øvrigt 
sædvanligvis på kirkegården. 
Fridag: Mandag.
Pr. 1/7 overtager Harry 
Mortensen, Brøndenvej 129, 
Brønden, 9352 Dybvad

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: Arne 
F. Jakobsen, Skæveledvej 15, 
9352 Dybvad. Tlf. 98 86 43 60.

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
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Gudstjenesteliste

Leif Jørgensen
går på pension

Efter næsten 17 år som graver 
ved Skæve Kirke bliver Leif 
nu 70 år, og skal efter reglerne 
stoppe som graver pr. 1 juli.
Leif har været en usædvanlig 
god graver for Skæve Kirke.
Du har stået for, at kirke og 
kirkegård altid har været passet 
særdeles godt.
Du har haft et godt samarbejde 
med menighedsrådet og de 

Ny graver

Fra 1. juli har menighedsrådet 
ansat Harry Mortensen som ny
graver.
Harry er i forvejen et kendt 
ansigt i Skæve Kirke, idet 
han allerede de seneste år har 
fungeret som gravermedhjælper 
ved Skæve Kirke.
Vi var glade for, at Harry var 
parat til at søge stillingen efter at 
Leif Jørgensen går på pension, 
og ønsker  tillykke med det nye 
arbejde.

Arne Jakobsen

Omkring Skæve Kirke

ansatte ved kirken, og du har 
givet alle, som du har været i 
berøring med, en venlig og god 
betjening. 
Du  har været medvirkende til, at  
vi som kommer i Skæve Kirke, 
føler os velkomne –
derfor skal der fra sognet/Skæve 
Menighedsråd lyde en stor tak 
for din indsats gennem årene, 
med ønsket om, at du sammen 
med Else må nyde jeres nye 
tilværelse.

Arne Jakobsen

Minikonfirmander forår 2006
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Døbte i Skæve Kirke
Forår 2006

Malene Fiona Pedersen og 
Mikkel Frederik Pedersen, døbt 
den 19. marts
Forældre: Marianne Christensen 
og Jørn Pedersen

Mathilde Kamilla Jørgensen,
døbt den 5. marts
Forældre:
Louise og Nicolai Jørgensen

Jaferson Doctar og Mansur 
Doctar, døbt den 30. april
Mor: Leiza Doctar

Laura Rønnest Mølgaard 
Olesen, døbt den 5. marts
Forældre: Stina Larsen og 
Thomas Olesen

Layout: Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard


