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Vikar for Mette Volsgaard
Af sognepræst 
Susanne Rytter

Mit navn er Susanne Rytter 
Karamperis, jeg er 35 år. Jeg er 
ansat som præst i Skæve, under 
Mette Volsgaards barselsorlov. 
Søndag d. 16 juli blev jeg 
ordineret og indsat i Skæve 
kirke.  Jeg  vil gerne benytte 
chancen til at sige tak til alle jer 
der kom, det var en utrolig flot 
velkomst I gav mig, det bliver 
en dag jeg sent vil glemme. 
Tak også til menighedsrådet 
ved Skæve kirke for deres store 
arbejde i den forbindelse og tak 
til Mette & Svend Erik for husly 
og hjælp i det daglige.

For to år siden afsluttede 
jeg det teologiske studium 
på Århus Universitet og var 
efterfølgende på pastoral 
seminariet, Folkekirkens Institut 
for Præsteuddannelse. Jeg er 
gift med Nikolaos og vi har en 
datter,  Anna, på lidt over et år. 
Det sidste års tid har jeg haft 
barselsorlov. I foråret flyttede vi 
fra Århus til Aalborg fordi min 
mand fik arbejde på Sygehus Syd 
i Aalborg. Selv er jeg opvokset 
på en gård 15 km. syd for 
Aalborg, så for mig var det lidt 
som at komme hjem.

Mit kirkelige arrangement har for 
en stor del ligget i organisationen 

Ungdom med Opgave (UMO), 
en missionsorganisation som 
arbejder med evangelisation, 
socialt arbejde og undervisning 
i mange forskellige lande.  I 
to år, holdt jeg delvis pause 
fra det teologiske studium, 
og underviste da på  UMO’s 
bibelskole i Trondhjem, Norge, 
en bibelskole hvor alle Bibelens 
66 bøger bliver studeret på en 
kreativ og sjov måde.

Jeg glæder jeg mig til at lære 
jer i Skæve sogn at kende i de 
forskellige sammenhænge som 
året bringer. I begyndelsen vil 
jeg nok spørge om jeres navne 
både to og tre gange og jeg håber 
I bærer over med mig, jeg skal 
nok få dem lært, selvom det 
tager lidt tid.

Adresser:
Skævevej 67, 9352 Dybvad
Privat: Søndre Skovvej 25,2th. 
9000 Aalborg

E-mail:
susannerytter@hotmail.com eller 
srk@km.dk
Mobil 22 39 35 48

Foto: Ejvind Pedersen
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Vikar for Mette Volsgaard Glimt fra Susanne Rytters ordination 
og indsættelse i Skæve Kirke

Foto: Ejvind Pedersen
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Dagplejen i Dybvad
Tirsdag d. 6. juni var vi inviteret 
op i Spar Nord. Dagen startede 
med at børnene legede lidt i 
legehjørnet. Derefter kom Joanna 
og sang og dansede med os. 
Det var noget børnene kunne 
bruge, for det er hun bare god til. 
Bagefter blev hoppeborgen blæst 
op og vi fik kage, juice og kaffe, 
det var lækkert. 

Da arrangementet sluttede kl. 11 
blev der delt gaver ud. Børnene 
fik en Frønse bamse og vi voksne 
fik en Frønse CD. 
Vi er Spar Nord i Dybvad meget 
taknemmelige fordi de ville have 
alle os på besøg og vi siger tak 
for en dejlig formiddag.
 

Dagplejere og dagplejebørn 
i Dybvad

Vi har i år haft kaffe/vaffeltelt til 
Idrætsugen i Skæve.
Lørdag legede vi med børnene 
og søndag spillede vi petanque 
om en vandrepokal. Vi var 16 
spillere i alt og pokalen blev 
vundet af Lone og Henning 
Hede. Den spilles der om igen til 
næste år.

En stor tak til hjælperne.

Vi har været en tur i 
Fårup Sommerland med 
eftermiddagsklubben, hvor vi 
deltog 40 personer.

Eftermiddagsklubben starter 
op igen mandag den 4. 
september kl. 14.00 til 16.30 
for aldersgruppen 4 til 24 år. 
Kontingentet er 50,00 kr. pr år.

Vi laver igen fællesspisning 
i butikken, det bliver fredag 
den  29. september kl. 19.00. 

Nyt fra Skæve Borgerforening

Vi får maden fra Nikolines 
Cafeteria,  og desuden laver vi 
julefrokost den 24. november kl. 
19.00, hvor alle er velkomne.

Vi har to hold i Petanque 
turneringen, men flere kan 
tilmeldes.
 
På borgerforeningens vegne

Henning Hede

www.skaeveborgerforening.dk



Skæve SOgNeblad Side � 

Dybvad skoles nystartede børnehaveklasse
med børnehaveklasseleder Jette Jakobsen og pædagogmedhjælper Britta Bock

Dybvad skoles nystartede 1. klasse
med klasselærer Tina Christensen

Nyt fra Skæve Borgerforening
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KFUM spejderne
i Dybvad

Vi mødes hver uge i spejderhuset, 
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

Dybvad IKs aktive 
opnåede følgende 
placeringer:
PIGER 10-11 ÅR

60 m løb
1   Line Andersen 9.2
2   Claudia Mortensen 9.6
højdespring
1   Claudia Mortensen 1.25
1   Line Andersen 1.25
3   Tilde Ahlstrøm 1.25
kuglestød
1   Line Andersen 7.52
2   Tilde Ahlstrøm 6.75
spydkast
1   Line Andersen 23.70
2   Tilde Ahlstrøm 17.07
trekamp
1   Line Andersen 2979
2   Claudia Mortensen 2740
3   Tilde Ahlstrøm 2623

PIGER 12-13 ÅR

80 m løb
1   Eva Jensen 11.8
længdespring
1   Eva Jensen 4.21
højdespring
2   Eva Jensen 1.30
kuglestød
1   Eva Jensen 7.78
spydkast
1   Eva Jensen 20.26
trekamp
1   Eva Jensen 3059

DRENGE 12-13 ÅR

spydkast
1   Christian Andersen 31.05
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Dybvad Idrætsklub er så småt 
ved at gøre klar til en masse 
spændende opgaver på atletik-
banerne i de kommende måned-
er.
Inden det for alvor går løs, var 
der dog et besøg fra den svenske 
venskabs-klub Sävedalens AIK, 
der skulle klares. Der var tale om 
et stort antal, idet hele 39 aktive 
og 17 ledere og forældre deltog i 
træningslejren i Dybvad.
Den svenske klub er betydeligt 
større end Dybvad IK og sender 
ofte aktive i træningslejr til det 
sydlige udland, men man holder 
stadig fast ved Dybvadbesøget, 
der er særdeles attraktivt for de 
aktive.
Også denne gang nød gæsterne 
Dybvad IKs fine faciliteter med 
atletikstadion, hal og klubhus. 
Sæby Kommune havde gjort et 
fint arbejde med at gøre stadion 
klar til besøget, så det blev til 
mange gode træningspas under 
besøget. Venskabsklubben lavede 
også mange sociale aktiviteter, 
der rystede truppen godt sam-
men. Opholdet for svenskerne 
startede i regnvejr, som dog 
hurtigt blev afløst af særdeles flot 
sommervejr.

Som sædvanlig blev der afviklet 
et venskabsstævne, hvor svensk-
erne viste stor styrke ved at ero-
bre 8 guld, 20 sølv og 11 bronze. 
Altså nåle til samtlige aktive. 

Også de medrejsende ledere og 
forældre var med i stævnet, hvor 
de dog måtte nøjes med 4 nåle.

På grund af ferie og familiesam-
menkomster med mere stillede 
Dybvad IK desværre ikke så 
talstærkt op, men til gengæld 
viste de resultater af høj klasse. 
Dybvads stærke kvartet hos de 
10-11 årige, Line Andersen, Til-
de Ahlstrøm, Claudia Mortensen 
og Sidsel Jensen ser ud til at 
være tæt på topformen. Alle fire 
erobrede guld, så det tegner godt, 
idet næste opgave bliver DGIs 
landsmesterskaber i Svendborg. 
Her deltager også Eva Jensen 
og Pernille Jensen hos de 12-13 
årige. Pernille kunne ikke være 
med til venskabsstævnet, men 
Eva gjorde det rigtigt flot og fik 
også guld. Christian Andersen 
deltog i en enkelt disciplin hos 
de 12-13 årige og satte en flot 
personlig rekord i spydkast.

Svensk venskabsbesøg i 
Dybvad Idrætsklub

Dybvad IKs sidste deltager til 
LM er Christina Poulsen, der 
også var forhindret til vensk-
abs-stævnet, men i ugens løb 
var til stævne i Skive, hvor hun 
satte en tyk streg under, at hun 
er Danmarks i særklasse bedste 
hækkeløber i sin aldersklasse. 
Christina forbedrede nemlig sin 
klubrekord i 80 m hækkeløb fra 
12.40 sek. til 12.30 sekunder.

Efter venskabsstævnet lørdag 
var der grillaften med forskellige 
sociale indslag.

Under svenskernes besøg blev 
frokost og aftensmad klaret af 
en flok forældre fra Dybvad IK, 
ligesom også de fleste dommere 
kom fra forældregruppen.

Aktive og ledere fra Sävedalens AIK
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Kalender
S E P T E M B E R O K T O B E R

fortsat...

D E C E M B E R

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

Torsdag den 14.
Kl. 14.00: ”33 år bag trem-
mer” v/Erik Christensen, på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen 

Torsdag den 21.
Kl. 14.00: Terapi på Ældrecen-
tret.
Arr.: Pensionistforeningen

Mandag den 2. 
Sang og musik v/Leif An-
dersen på Ældrecentret.
Arr.: Centerrådet

Tirsdag den 3.
Kl. 14.00: Ældremøde v/
Gert Nedergård Hansen, 
Brønderslev i Dybvad Mis-
sionshus.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 5.
Kl. 14.00: Terapi på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 12.
Kl. 14.00:  Bankospil med 
foreningens pakker + ameri-
kansk lotteri på Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 2.
Kl. 14.00: ”Tur til Skt. Pe-
tersborg” v/Peter Jacobsen på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Mandag den 6.
Sang og musik v/ Asta fra Aså 
på Ældrecentret.
Arr.: Centerrådet

Tirsdag den 7.
Kl. 14.00: Ældremøde v/
Brogård Andersen, Frederiks-
havn, i Dybvad Missionshus.
Arr.: Indre Mission 

Torsdag den 9.
Kl. 14.00: Agersted Har-
monikaklub underholder på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

O K T O B E R

Torsdag den 19.
Kl. 14.00: Terapi på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 26.
Kl. 14.00: Terapi på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Tirsdag den 31.
Kl. 19.30: Møde v/Bjarne 
Taulborg, Åbybro, i Dybvad 
Missionshus.
Arr.: Indre Mission

N O V E M B E R

Torsdag den 16.
Kl. 14.00: Terapi på 
Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Torsdag den 23.
Kl. 14.00: Bankospil med 
egne pakker + amerikansk lot-
teri på Ældrecentret.
Arr.: Pensionistforeningen

Tirsdag den 28.
Kl. 19.30: Møde v/Bjarne 
Hougård, Hirtshals, i Dybvad 
Missionshus.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 30. 
Juleudflugt – arr.: Pensionist-
foreningen. Se Østvendsyssel 
Folkeblad

N O V E M B E R
fortsat...

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
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Kalender

Så blev det nu! Endelig færdig 
som lærer og allerede udstyret 
med et spændende job på 
Dybvad Skole. Det kan ikke 
være bedre! Min begejstring her 
blot tre dage efter skolestart er til 
at få øje på. Der skal meget til at 
tage modet fra en nyudsprunget 
lærer, når modtagelsen på 
Dybvad Skole har været så 
ovenud positiv fra både kolleger 
og elever. I baghovedet ligger 
selvfølgelig og lurer, at mit nye 
skoleliv også kommer til at byde 
på mere udfordrende øjeblikke 
med hektiske dage, møder, 
højlydte børn og følelsen af 
ikke at slå til. Det hele kommer 
i én pakke og jeg glæder mig 
til at åbne for dens indhold. Alt 
er stadig meget nyt for mig, og 
også for de fleste på skolen og 
i byen er jeg endnu et nyt og 

ukendt ansigt. Jeg er blevet bedt 
om at præsentere mig selv, og 
det gør jeg selvfølgelig gerne.

For overskuelighedens skyld 
vil jeg tage afsæt i den lille by 
Balling i Salling, hvor jeg har 
boet de første 20 år af mit liv. 
På de kanter bor mine forældre 
og tre søskende stadig. Selv 
troede jeg også, at jeg skulle 
bosætte mig der, men fik andre 
planer, som så mange gør, når 
man pludselig er to om at lægge 
fremtidsplaner. Med inden jeg 
havnede i det Nordjyske, lagde 
jeg vejen forbi Paris, Tórshavn, 
Silkeborg, Freiburg og nu 
altså Agersted. Det kan måske 
undre, hvorfor man vælger at 
bosætte sig i Agersted med en 
på det tidspunkt halvt færdig 
uddannelse og en kæreste fra 
Herning. Årsagen skal findes på 
Internettet, hvor min kæreste, 
Søren, pludselig forelskede sig 
i et hus, som vi af nysgerrighed 
tog ud at se på – og så var vi 
solgt! Og det blev huset også 
hurtigt. Vi pakkede sammen 
i Silkeborg, jeg overflyttede 
fra Silkeborg Seminarium til 

Aalborg Seminarium, og vi 
flyttede ind på Ll. Ravnholt, som 
vores nedlagte landbrug hedder. 
Her nyder vi nu stilheden og de 
smukke omgivelser med smuk 
udsigt over Storskoven – og 
har ikke fortrudt vores noget 
spontane beslutning ét sekund. 
Med ”Turen går til Nordjylland” 
i lommen udforsker vi stadig 
vores nye hjemegn og har meget 
at lære om den endnu. Heldigvis 
har vi kun mødt gæstfrie og 
hjælpsomme mennesker, - det 
betyder meget, når man ikke 
er lokal. Jeg håber og tror på, 
at med et job i lokalmiljøet, 
bliver man år for år lidt mere 
vendsysselsk, og jeg glæder mig 
til mange gode oplevelser på og 
udenfor Dybvad Skole.  

Ny lærer på 
Dybvad Skole

Velkommen til Karen Goul-Nielsen
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Velkommen i GNISTEN
Tirsdag den 12. september begynder Gnisten igen

efter sommerferien.

• 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!

www.skaevesogn.dk
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Dybvad Boldklub

Dybvad Boldklub til 
Kattegat Cup

Dybvad Boldklub sendte 
sammen med Flauenskjold, 
Hørby og Syvsten 
idrætsforeninger i dagene fra 
27. til 30. juli fem hold med 
både piger og drenge af sted til 
Kattegat Cup 2006, som blev 
afviklet i Grenå for 22 år i træk. 
Ca. 200 hold fra Danmark, 
Norge, Sverige, Tyskland, 
England, Estland og flere 
andre lande deltog i det store 
traditionsrige stævne – som 
afholdes på ét fodboldanlæg, 
så spillerne bor tæt og har 
gode muligheder for at følge 
hinandens præstationer på 
grønsværen. 

Stævnet blev afviklet 
professionelt af en dygtig 
stævneledelse samt massevis 
af frivillige hjælpere. Hvert 
år tildeles stævnet stor ros fra 
spillere, trænere, ledere og ikke 
mindst forældre, som bor på 

campingplads på stævnearealet. 
I år var ingen undtagelse, og 
de mange medrejsende fra 
Dybvad og omegn havde en 
fantastisk tur – ikke mindst fordi 
flere af holdene nåede langt i 
turneringen; enkelte så langt som 
til finalerne i deres rækker. 

Kattegat Cup er et stævne, hvor 
både det sportslige og det sociale 
er i top. Der var diskotek både 
fredag og lørdag aften, hvor 
spillerne glædede sig til at møde 
kammerater fra fjern og nær til 
tidens diskorytmer, samtidig 
med at forældrene hyggede 
sig på campingpladsen, hvor 
vejret såvel som humøret var 
helt i top. Dybvads forældre 

Indgangspartiet ved Grenaa Idrætscenter

havde lagt beslag på en hel 
”gade” på pladsen, så der var rig 
mulighed for at spise sammen og 
underholde sig med naboer og 
bekendte.

Vi håber, der også næste år vil 
være stor deltagelse til Kattegat 
Cup, som er en stor oplevelse for 
alle involverede.

På vegne af Dybvad Boldklub

Christian Bentsen

Se kampe, resultater og aktuelle 
stillinger på

www.dybvadbk.dkwww.skaevesogn.dk
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I skrivende stund kender vi 
ikke det økonomiske resultat 
af Dybvad Open Air 2006, 
men en meget flot koncert 
fik vi; godt tilrettelagt med 
gode kunstnernavne og flotte 
rammer. Trods regnvejr med 
jævne mellemrum var Søparken 
fyldt godt op med festglade 
mennesker, som gav kunstnerne 
god opbakning. Alt sammen 
noget som er med til at sætte 
Dybvad på Danmarkskortet.

Det flotte arrangement lod sig 
kun gøre i kraft af det store 
arbejde som styregruppen har 
ydet samt alle ca.150 frivillige 
personer. Om der bliver koncert 
næste år er endnu ikke afgjort, 
men jeg vil håbe, at der kan 
findes en model evt. med hjælp 
fra erhvervslivet, da det tager 
tid at slå sådan et arrangement 
fast og samtidig styrker det 
sammenholdet i byen og lokal 
området.

Søparken danner også rammen 
for den årlige Sankt hans 
fest. Mange mennesker havde 
fundet vejen til Søparken, hvor 
Skoleleder Sysse Jørgensen, 
Dybvad Skole holdt årets båltale. 
Selvom Sysse ikke bor i Dybvad 
til daglig er hun nu en naturlig 
del af dagligdagen for rigtig 
mange i byen og derfor er vi 
selvfølgelig glade for, at hun 
ville bruge en aften sammen med 
os omkring bålet.

Vi har efterhånden skrevet om 
leader plus projektet i Søparken 
nogle gange og man kunne 
måske tro at det ikke bliver til 
noget, men ting tager tid, når 
det skal gennem flere offentlige 
instanser. Vi er nu klar til at 
sætte projektet i licitation, hvor 
første etape bliver slyngningen 
af Bredmosebæk og dernæst 
anlægget på vest siden af 
Søparken, så det lysner…

Et andet projekt som kommer 
til at forskønne vores by er en 
renovering af Jernbanegade, som 
der er afsat kommunale penge til 
i 2006. Der er udarbejdet flere 
forslag, men det bedste hvor hele 
gaden laves på en gang er dyrere 
end de afsatte midler, så det 
skal i byrådet i september med 
henblik på en ekstra bevilling.

De store arrangementer og 
projekter lykkes i Dybvad, 
men også de mindre får flot 
opbakning, som f.eks. oprydning 
i byen og i Søparken, så det hele 
fremstår pænt og ryddeligt . 
Hermed endnu en stor tak til alle 
de frivillige – unge som gamle 
– som gør en uvurderlig indsats 
for vores by.

Tilslut vil jeg opfordre alle til 
fortsat at bakke op om vores 
by og foreninger og bruge 
kalenderen på vores hjemmeside.
   

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.

Konstitueret  
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

Gudstjenester på Dybvad 
Ældrecenter

Tirsdag den 12. september
Tirsdag den 10. oktober
Tirsdag den 14. november
Tirsdag den 12. december

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.

3/9 kl. 10:30 
10/9 kl. 10:30 HØSTGUDSTJENESTE
17/9 kl. 09:00 ved Johnny Søndberg-Madsen
24/9 kl. 19:30 
1/10 kl. 09:00 
8/10 kl. 10:30 afslutning på konfirmandlejr
15/10 kl. 10.30 
22/10 kl. 10.30 
29/10 kl. 10.30 BUSK søndag
5/11 kl. 10:30 ALLE HELGENS DAG
12/11 kl. 09:00 ved Johnny Søndberg-Madsen
19/11 kl. 10:30 
26/11 kl. 16:00 
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

September

Oktober

November

December
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Gudstjenesteliste

Omkring Skæve Kirke
Formanden takker af!

Efter ca. 18 år i Skæve 
Menighedsrådet har jeg 
i forbindelse med vores 
flytning til Sæby fundet det 
naturligt samtidig at stoppe i 
menighedsrådet. 
Det er med blandede følelser 
og en vis portion vemod at 
beslutningen er truffet.

For Skæve Kirke og arbejdet 
i menighedsrådet har for mig 
været meget spændende
-ikke mindst samarbejdet med 
efterhånden 4 præster samt de 
ansatte ved kirken har været 
spændende og godt. 

Også en stor tak for  et godt 
samarbejde med det siddende 
menighedsråd.
Vi har i Skæve sogn igennem 
mange år haft et godt og 
velfungerende menighedsråd.
hvor der heldigvis fortsat er 
kommet nye gode kræfter til når 
andre er stoppet.

Tak for den store opbakning som 
jeg har mødt igennem årene.
Jeg håber at der fortsat vil være 
stor opbakning omkring Skæve 
Kirke og vil  håbe og opfordre til 
at sognet  også fremover bakker 
op omkring kirken og jeres præst 
og de aktiviteter der foregår i og 
omkring kirken.  
Vi ses evt. i Skæve kirke - som 
vi fortsat betragter som “vores” 
kirke!

Hilsen fra Anna Margrethe og

Arne Jacobsen

Jens Søndergaard stopper som kirkesanger

Pr. 1. august har Jens Søndergaard valgt at stoppe som kirke-
sanger ved Skæve Kirke - et arbejde, som han på fornemste vis 
har bestredet igennem de seneste 9 år. 

Når Jens sang for var der aldrig slinger i valsen - og det gjaldt 
både når det handlede om gamle såvel som nye salmer.

Fra kirkens side skal der lyde en stor TAK for de mange år, samt 
Guds velsignelse over fremtiden.

Mette Volsgaard

Nyt på kirkegården

Også på kirkegården er der sket ændringer: Pr. 1. juli beg-
yndte Harry Mortensen som graver ved Skæve Kirke. Som nye 
gravermedhjælpere er ansat Anita Guldager Jensen samt Lene 
Merete Larsen, begge Dybvad.

Menighedsrådet ønsker velkommen
og held og lykke med arbejdet.

Tak til formanden

Meddelelsen om Arne Jacobsens afgang som formand for 
menighedsrådet blev modtaget med forståelse, men også med 
stor beklagelse.

Menigheden i Skæve Sogn skylder dig en stor tak for dit 
arbejde gennem de mange år. Et arbejde, der altid har været 
præget af dygtighed, overblik og en positiv indstilling. Med 
ønsket om Guds velsignelse over dit og Annas nye liv i Sæby,

Mette Volsgaard
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Fra ordinationen i Skæve Kirke søndag den 16. juli 2006
Biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg, fører processionen med Susanne Rytter Karamperis samt 
områdets øvrige præster ind i Skæve Kirke

BUSK søndag 29/10:
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke.
BUSK er blevet indført af kirkelige børne- 

og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus 
på børn og unge i kirken. BUSK-dagen af-
holdes hvert år den sidste søndag i oktober. 

Efter gudstjenesten vil der være kirkefrokost 
med pølser og pizza.

Specielle gudstjenester i Skæve Kirke

Alle helgens dag 5/11
På Alle helgens søndag mindes vi dem, der er 
døde i sognet i de forløbne år. Vi mindes dem 
med sorg, savn, men også i taknemmelighed. 
I troen på Gud og hans livgivende lys, Jesus 
Kristus, tænder vi lys i kirken for den døde og 
til erindring om, at vi - såvel levende som døde 
- tilhører lysets Gud, der er herre over liv og død.

Fo
to

: E
jv

in
d 

Pe
de

rs
en


