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Det er adventstid. Det er 
ventetid. Og for de fleste børn 
føles de 24 dage op til jul som 
en uendelig lang ventetid. 
Mange voksne har det lige 
omvendt - der er så meget vi 
skal nå, og dagene flyver bare 
af sted.

Men uanset hvordan vi har 
det, så tæller vi dagene i 
december måned. Børnene 
åbner julekalendere og 
kalendergaver, og de fleste 
følger mindst èn julekalender 

i fjernsynet. Og også vi 
voksne tæller dagene. Mange 
bruger dagene op til jul på 
at overraske hinanden med 
drillerier og gaver.
Og så tæller vi jo søndagene, 
både derhjemme og i kirken 
tænder vi lys i advents-
kransen de fire søndage før 
jul.

Adventskransen stammer 
oprindeligt fra Tyskland, 
og de første adventskranse 
kom til Sønderjylland i årene 

Af sognepræst 
Mette Volsgaard

Advent
omkring Første Verdenskrig. 
Men den blev først rigtigt 
kendt i resten af Danmark 
omkring Anden Verdenskrig. 
Det var jo en mørk og hård 
tid, og man havde brug for at 
kunne tænde lys i mørket. Og 
hurtigt blev adventskransen 
med de fire lys et symbol på 
frihed og håb - både religiøst 
og politisk. 

Oprindeligt var båndene 
i adventskransen violette, 
fordi det er den liturgiske 
farve, man bruger i kirken i 
adventstiden. I Danmark blev 
de hurtigt erstattet af røde 
bånd, da det sammen med 
de hvide lys blev en måde at 
markere danskheden på.

Ordet ”advent” kommer fra 
latin
 
Adventus betyder ”komme”. 
Den fulde latinske betegnelse 
er egentlig Adventus Domini, 
og henviser til, at vi venter 
på ”Herrens komme”. Vi 
venter på det lille Jesus-barn 
der blev født julenat. Og i 
virkeligheden er det jo det, 
som alle vore forberedelser 
og hele den lange ventetid 
går ud på - nemlig igen at 
kunne fejre Jesu fødsel. Igen 
at kunne høre det glade 
budskab om, at Gud blev 
menneske i Jesus.

Så lad os da nyde ventetiden 
op til jul. Lad os forberede os 
og hygge os. Og lad os tænde 
lys i adventskransen og glæde 
os til jul. 

Ja, lad os glæde os til igen 
at skulle høre om ham, der 
kom som lyset, der skinner i 
mørket.

Hermed ønskes alle en rigtig god 
adventstid, en glædelig jul og et 
godt nytår.
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Skolens pedel gennem 6 år, 
Bøje Jensen, har ønsket nye 
udfordringer og opsagde 
derfor sin stilling hos os pr. 
1. oktober 2007. Vi vil gerne 
takke Bøje for samarbejdet - 
og ønske ham al mulig held 
og lykke i sin nye stilling som 
skibsbygger.
 

Nyt fra Dybvad Skole
Pr. 15. oktober 2007 valgte 
et enigt ansættelsesudvalg 
blandt 20 ansøgere at ansætte 
Kaj Jensen som skolens nye 
pedel.
 
Karen Heidmann har efter 
36 års ansættelse på Dybvad 
Skole valgt at gå på efterløn. 
Tak til Karen for samarbejdet 
gennem alle årene, og held 
og lykke med den nye 
pensionist-tilværelse.
 

Til at varetage Karens 
skema har vi ansat Karina 
Lindegaard. Karina er 28 
år og bor i Dronninglund 
Storskov. Karina har tidligere 
været ansat på Gandrup 
Skole – og vi glæder os meget 
til at samarbejde med vores 
nye kollega.

Sysse Jørgensen

Allan Olsen på besøg på Dybvad Skole 
onsdag den 24. oktober, hvor han holdt 
et levende foredrag om livet som ædru 
alkoholiker.

Skolernes motionsdag blev afholdt den sidste 
dag inden efterårsferien, med “Kampen om den 
gyldne sko” på Dybvad Stadion.
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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 Poul 
Thomsen, telefon 98 86 47 10

Fredag, den 2. november kl. 17 lød 
startskuddet til KFUM spejdernes årlige 
juletur.

Lejren skulle foregå i Solsbækhytten ved 
Sæby. Der var tilmeldt 25 spejdere, fordelt 
på 14 ulve (2.-5.kl.), 11 bævere (0.-2.kl.), 5 
ledere og 2 hjælpe-ledere.

Med så mange glade og  forventningsfulde 
spejdere, den meget velbeliggende 
spejderhytte med både strand og skov som 
nærmeste nabo og det rigtig flotte vejr, var 
der allerede fredag en rigtig god stemning.

Weekenden bød på mange aktiviteter, som 
bl.a.  kagebagning over bål og fremstilling 
af trekantet tørklædering.

Ved stranden var der en ”post”, hvor 
der blev smeltet fedt, som man tilsatte 
fuglefoderblanding og til sidst hældte i 
halve kososnødder.

Også fremstilling af stylter gav anledning til 
meget sjov – både blandt børn og voksne!

Lørdag aften bød på sjov med bl.a. MGP 
(med spejderne som aktører) og slik-banko.

Traditionen tro skulle spejderne også på 
natløb. Efter en lang dag i naturen var det 
dog ikke alle spejderne der var til at vække 
igen! Men de spejdere der var, fik efter endt 
løb natmad (hot-dogs).

Søndag eftermiddag kl. 14 var der 
afslutning med forældrekaffe, og mon ikke 
samtlige deltagere var godt trætte og mætte 
af oplevelser for denne gang...?

 

KFUM spejdernes juletur 2007
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KFUM spejdernes juletur 2007
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Glimt fra Dybvadmessen 2007

Dybvad Boldklub afholdt for 
tiende gang Erhvervsmesse i 
Dybvad Hallen i weekenden 29. 
og 30. september med i alt op 
mod 1.500 besøgende. 
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Glimt fra Dybvadmessen 2007

Fotos: Jesper Koldtoft
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Kalender
D E C E M B E R J A N U A R F E B R U A R

Tirsdag den 4.
Møde for ældre ved Elna 
Thisgaard, Brønderslev.
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 6.
Kl. 14.00: Juleafslutning 
på Ældrecentret
Arr.: Pensionistforenin-
gen

Onsdag den 12.
Kl. 10.00: Juleguds-
tjeneste for dagplejere og 
børnehave.
Arr.: Menighedsrådet

Torsdag den 13.
Julekoncert i Skæve Kirke
Arr.: Menighedsrådet

Fredag den 14.
Kl. 19.00: Juletræ sammen 
med børneklubben Gnis-
ten
Arr.: Indre Mission

Fredag den 21.
Skolen holder juleferie

Tirsdag den 5.
Møde for ældre.
Arr.: Indre Mission

Onsdag den 27.
Kl.19.30: Møde ved sogne-
præst Helge Pedersen: 
“Jeg skammer mig ikke 
ved evangeliet”
Arr.: Indre Mission

Tirsdag den 8.
Kl. 14.00: Møde for ældre
Arr.: Indre Mission

Kl. 19.30: Møde ved 
sognepræst Leo Tofte-
gaard. Emne: “Barabbas”
Arr.: Indre Mission

Tirsdag den 22.
Kl. 19.30: Generalforsam-
ling
Arr.: Indre Mission
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At sig’ farvel det er så svært,
det tror jeg aldrig, jeg får lært:
Selv 34 år som dagpleje”mor”,
til at sige farvel, bliver jeg aldrig stor…

I Dybvad de næsten 30 år er gået,
og dejlige børn jeg i favnen har fået.
En kæmpe tak til forældrene skal lyde,
fordi I gav mig lov til jeres børn at nyde.

Kære børn, forældre, kolleger og pædagoger:
TUSIND TAK for mange års godt samarbejde!

Kærlig hilsen Bente

Nu da det er blevet efterår er vi begyndt at gå i hallen igen. Det foregår hver anden 
fredag. Der laver vi gymnastik og spiller bold. Børnene er også glade for, at der 
er god plads til at løbe på. Vi har haft fornøjelse af, at aktivitetsmedarbejder Karin 
Holm har været her. Hun har været ude og synge og lege med børnene, hvilket hun 
er rigtig god til. Efter en god times tid i hallen går vi over i klubhuset og spiser vores 
madpakker.
I december måned bliver der julet, både i dagplejehjemmene og i de to legestuer. 
Nissemor (Joanna) kommer på besøg i begge legestuerne og leger og danser om 
juletræet sammen med os. Det er noget, både børn og voksne ser frem til. Nissemor 
har også en gave med til hver af børnene. Om eftermiddagen giver dagplejerne kaffe 
og småkager til forældre og evt. bedsteforældre.
 

Mange julehilsner fra dagplejerne

Efter sin hofteoperation i foråret har Bente Jensen efter 30 år desværre måttet sige 
farvel til sit job som dagplejer. Vi har været rigtig glade for at arbejde sammen med 
Bente i alle årene. Bente har altid været samarbejdsvillig og positiv, hvilket også 
gjaldt de børn hun passede. Hvis vi kom forbi med børnene, var vi altid velkomne 
til at komme indenfor i haven og lege. Vi håber alle, at Bente vil nyde sit otium, og at 
hun en gang imellem vil kigge forbi. 
Samtidig vil vi gerne sige velkommen til Karen Frederiksen og Britt Christensen. 
Karen som fast dagplejer og Britt som fast gæstedagplejer. Karen og Britt er et par 
friske kolleger, som vi er glade for at kunne byde velkommen. Karen har været 
vikar for Bente i den tid, hun har været sygemeldt. Mht. Britt er vi tilfredse med, at 
kommunen har ansat hende som fast gæstedagplejer.
 

Nyt fra dagplejen

Bentes sidste hold børn
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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 foregår 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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Lørdag den 3. november

Dybvad Boldklub afholdt traditionen tro Aktivfest den første lørdag i 
november. Her deltog lidt over 40 aktive spillere, trænere og frivillige 
hjælpere i afslutningsfesten i Klubhuset, hvor der blev uddelt følgende priser:

Kammeratskabspokal:  Flemming Rugtved
Pokal for træningsflid:  Kenneth Kristensen
Årets spiller – serie 6:  Jesper Kristensen
Årets spiller – serie 3:  Alex Jensen
Årets DB’er:   Jesper Madsen

Målmand Alex Jensen fik desuden pokal for 300 førsteholdskampe i Dybvad 
Boldklub, ligesom Ulrik Ihlow fik pokal for 200 førsteholdskampe.

Udover de forskellige pokaler, fik alle ungdomstrænere gavekort som tak for 
hjælpen i den forgangne sæson.

Aktivfest
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Dybvad Boldklub
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Siden sidste udgivelse er 
den udendørs fodboldsæson 
slut. Ungdomsholdene 
sluttede midt i rækken med 
undtagelse af U12-holdet, 
der stadig spiller om jysk 
mesterskab i skrivende stund. 
Herresenior holdene spiller 
næste år i serie 4 og serie 6. 
De indendørs aktiviteter er 
ligeledes startet. Der spilles 
fodbold mandag eftermiddag 
og aften, og i år er disse hold 
med i holdsamarbejdet DHF. 
Det vil sige, at der både er 
spillere fra Dybvad, Hørby 
og Flauenskjold. Boldleg 
for de mindste foregår 
igen i år i hallen onsdag 
eftermiddag fra 15.45 – 16.30. 
På håndboldsiden har vi i år 
et drengehold, et damejunior 
samt dame serie 3 hold. 
Der trænes også onsdag. 
Turneringen for disse hold er 
godt i gang.

Dybvad Boldklub har 
afholdt erhvervsmesse i 
Dybvadhallen i weekenden 
den 29. og 30. september.
Arbejdet med opstilling 
begyndte tirsdag aften, hvor 
der blev lagt gulvtæpper 
ud. Onsdag og torsdag blev 
standene stillet op og malet, 

således de var klar til fredag 
morgen, hvor udstillerne 
kunne starte på indretning 
og pyntning af standene. 
Mandag aften var det så tid 
at pille det hele ned, og det 
blev igen ud på de små timer, 
inden arbejdet var færdigt. 
De erhvervsdrivende støttede 
godt op om arrangementet, 
idet alle stande var udlejet. 
Selve messen startede kl. 13 
lørdag og kl. 10 søndag, og 
begge dage lukkedes kl. 18.  
Lørdag startede med lokalt 
Melodi Grand Prix, hvor 
”stjernerne” måtte synge selv, 
lave play back eller alene 
sceneshow. Der var i alt 8 
deltagende grupper, hvoraf 
de 3 gik videre til finalen 
søndag. Det var imponerende 
at se aktørerne slå sig løs, og 
alle havde glemt den generte 
side derhjemme.
Efterfølgende var der officiel 
åbning ved borgmester Erik 
Sørensen. 
Lørdag og søndag var der 
et stort modeshow, hvor der 
blev vist alt indenfor moden 
lige nu. 
Søndag var der et godt besøgt 
gratis sildebord, efterfulgt af 
2 gange optræden af ”Fede 
Finn & Funny Boyz”. 

Boldklubben havde en 
flot tombola, der dog var 
udsolgt søndag midt på 
eftermiddagen. Endvidere 
havde vi lejet cafeteriet, hvor 
der var mulighed for at få 
stillet sulten begge dage. Inde 
i hallen var der en kaffebar 
med hjemmebagt kage, 
mens der i boldrummet var 
indrettet et ”messeskjul”, 
hvor tørsten kunne slukkes. 
Der var igen hårdt brug for 
frivillige hjælpere, og vi vil 
gerne takke for det store 
arbejde, der blev ydet. 
Messen var igen i år godt 
besøgt og flere udstillere 
har givet udtryk for, at de 
var rigtig godt tilfreds med 
weekendens forløb. Det 
økonomiske er endnu ikke 
endeligt gjort op, men meget 
tyder på at vi afholder messe 
igen om 3 år. Vi vil endnu 
engang gerne takke alle 
sponsorer, der ydede deres 
støtte i forbindelse med 
messen, uden deres velvilje 
ville der ikke være basis for 
afholdelse af messe. 

På boldklubbens vegne
Kirsten Jensen

Poder 2007

Grand Old Boys 2007
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17 beboere, 2 pårørende og 
4 personaler fra Dybvad 
Ældrecenter havde en herlig 
udflugt til en gård i Sterup, 
der fremstiller syltetøj
og marmelade.

Turen var arrangeret af 
Dybvad Ældrecenter og 
ejeren af gården, Henrik 
Sørensen, hvis forældre Anna 
og Chr. Sørensen bor på 
Dybvad Ældrecenter.

Henrik Sørensen og hans 
kone, Anette, havde sponseret 
bussen, som kunne rumme 
både beboerne og deres 
kørestole og rollatorer.
 
Busturen gik over Ny Mølle, 
Ormholt og Jyske Ås, hvor 
træernes efterårsfarver blev 
behørigt beundret.

Vel ankommet til gården i 
Sterup blev vi først vist rundt 
i produktionshallen, hvor der 
var gang i de store gryder 
med syltede hyben, og der 
var smagsprøver til alle.

Tur til ”Bondegårds-hyben” i Sterup
Rundvisningen fortsatte til et 
stort værksted, hvor vi blev 
bænket ved flot dækkede 
borde – pyntet med hyben 
og blomster. Her fortalte 
Henrik Sørensen om, hvordan 
virksomheden var startet med
fremstillingen af hyben som 
syltede og som marmelade.
I de senere år er produktionen 

udvidet til også at omfatte 
fremstillingen af stikkelsbær 
og blommer – både syltede og 
som marmelade. 

Der var lejlighed til at købe 
fra sortimentet, og det var der 
adskillige, der benyttede
sig af.
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Tur til ”Bondegårds-hyben” i Sterup
Efter Henriks gennemgang 
af gårdens historie, fik vi 
serveret dampende varm 
hybensuppe med flødeskum. 
UHM!

Senere hyggede vi os med 
kaffe og kage sammen med 
værtsparret. 

Det var en dejlig eftermiddag, 
som beboerne og personalet 
vil mindes med glæde.
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Gudstjenesteliste

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.

Kirkebil

Sognepræst Mette Volsgaard, 
Skævevej 67, 9352 Dybvad,
tlf. 98 86 41 10
E-mail: skaeve.sogn@km.dk

Anmeld else om fødsel skal 
ske senest 14 dage efter føds-
len. Den afleveres til sogne-
præsten eller anmeldes via 
internettet på:
www.personregistering.dk
Anmeldelse af dødsfald fore-
tages til sognepræsten inden 
to dage efter dødsfaldet.

Graver: Harry Mortensen, 
Brøndenvej 129, 9352 Dybvad. 
Træffes på kirkegårdskon-
toret, 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 Dy-
bvad. Tlf. 98 86 17 03.

Kirkeværge: Kirsten An-
dersen, Christian Limkildes 
Vej 19, 9300 Sæby. 
Tlf. 98 86 40 75.

Menighedsrådsformand: 
Henning Holm Olesen, 
Dværghøjvej 12, 9352 Dyb-
vad. Tlf. 98 86 90 98.

Kasserer: Erik Wulff Sø-
rensen,
Søndergårdsvej 18,
9350 Østervrå,
Tlf. 98 95 12 87

Ansvarshavende redaktør for 
sognebladet: Jesper Koldtoft, 
Idskovvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 28 58 42 46
jesper.koldtoft@dybvad-
skole.dk

Forsidefoto: Jesper Koldtoft

December 2/12 kl. 10:30 FAMILIEGUDSTJENESTE
   Spejderne medvirker
 9/12 kl. 09:00 ved Johnny Søndberg-Madsen
 16/12 kl. 19:00 DE 9 LÆSNINGER 
 23/12 kl. 10:30
 24/12 kl. 15:00 JULEAFTEN
 25/12 kl. 10:30
 26/12 kl. 10:30
 30/12 kl. 10:30 JULESALME-GUDSTJENESTE
Januar 1/1 kl. 14:00 
 6/1 kl. 10:30
 13/1 kl. 09:00 Ved Johnny Søndberg-Madsen
 20/1 kl. 19:00
 27/1 kl. 10:30
Februar 3/2 kl. 14:00 FASTELAVN
   Spejderne medvirker
 10/2 kl. 19:00
 17/2 kl. 09:00 Johnny Søndberg-Madsen
 24/2 kl. 10:30
Marts 2/3 kl. 10:30 
 9/3 kl. 09:00 Johnny Søndberg-Madsen
 16/3 kl. 14:00 PALMESØNDAG
   Minikonfirmanderne medvirker

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

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.

Tirsdag den 11. december
Mandag den 24. december kl. 10:00
Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 12. februar
Tirsdag den 11. marts
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26.08.2007
William Lindstrøm Nielsen
Forældre: Jannie Lindstrøm Nielsen og Thomas Nielsen 

02.09.2007
Emil og Victor Normann Rishøj Rose
Forældre: Betina Rishøj Rose Nielsen og Jakob Rose Normann Nielsen

07.10.2007
Alberte Bjerre Rasmussen
Forældre: Bonnie Bjerre Rasmussen og Per Bjerre Rasmussen

21.10.2007
Tomas Brandholt Rosendal Osbeck
Mor: Susan Rosendal Osbeck 

Døbte i Skæve Kirke

Viede i Skæve Kirke

William Lindstrøm Nielsen 
med forældre og faddere

Alberte Bjerre Rasmussen med 
forældre og søstre

25.08.2007
Bettina Wunderov og Jon Dahl Andersen

07.10.2007
Bonnie Bjerre Rasmussen og Per Bjerre Rasmussen

20.10.2007
Sofia Westenberg Rimer og Jørn Rimer



Layout: Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard

Julekoncert i Skæve Kirke

Torsdag den 13. december kl. 19.30 
afholdes der julekoncert med 

Frederikshavns Mandskor 
i Skæve Kirke

Alle er velkomne - der er gratis adgang

De 9 læsninger
16. december kl. 19:00

Gennem tekster og sang vil vi forberede 
os til julen. Teksterne strækker sig fra 

skabelsen og syndefaldet, via profetierne 
i Det gamle Testamente frem til Jesu fød-

sel. Konfirmanderne medvirker.

Familiegudstjeneste
2. december kl. 10:30.

Traditionen tro holder vi familieguds-
tjeneste den første søndag  i advent.

Spejderne medvirker og vil bl.a. tænde 
det første lys i adventskransen.

Julegudstjeneste for børn
12. december kl. 10:00

Onsdag den 12. december kl. 10:00 er 
der gudstjeneste for dagplejemødre, 

børnehavebørn, m/k på barsel og hjem-
megående med børn. Efterfølgende er der 
julehygge i Dybvad forsamlingshus med 

pølser, juletræ og godter.

Julesalme-gudstjeneste
30. december kl. 10:30

Julesøndag er der mulighed for at få 
sunget nogle af julens mange dejlige 

salmer. Gudstjenesten vil veksle mellem 
salmer og læsninger.

Ved de øvrige gudstjenester i juledagene 
vil det være muligt at komme med ønsker 

til salmerne denne søndag.

Fastelavn
3. februar kl. 14:00.

Fastelavnsgudstjeneste for hele familien. 
Efterfølgende er der fastelavnsboller og 

tøndeslagning i Spejderhuset,
Skævevej 69.

Omkring Skæve Kirke


