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Af sognepræst 
Susanne Rytter

Foto: Ejvind Pedersen

Sangen ”Jeg ser” af den nor-
ske præst og musiker Bjørn 
Eidsvåg får altid tårerne frem 
i øjenkrogene, når jeg hører 
den i radioen.

Teksten rører ved et og andet 
dybt i hjertet, og jeg skal her 
prøve at gengive teksten på 
dansk:

Jeg ser, at du er træt,
men Jeg kan ikke gå alle 
skridtene for dig,
du må selv gå dem,
men Jeg vil gå dem med dig,
Jeg vil gå dem med dig.

Jeg ser, du har det dårligt,
men Jeg kan ikke græde alle 
tårerne for dig,
du må selv græde dem,
men Jeg vil græde med dig,
Jeg vil græde med dig.

Jeg ser du vil give op,
men Jeg kan ikke leve livet for 
dig,
du må selv leve det,
men Jeg vil leve med dig,
Jeg vil leve med dig.

Jeg ser du er bange,
men Jeg kan ikke gå i døden 
for dig,
du må selv smage den,
men Jeg gør død til liv for dig,
Jeg gør død til liv for dig
Jeg har gjort død til liv for 
dig.

Jeg ser du er bange…

Mange af os kender den 
følelse og sindstilstand, som 
sangen beskriver. Vi er trætte 
fysisk og psykisk, vi har det 
dårligt og har mest lyst til 
at give op. Gid Gud ville få 
trætheden til at gå væk, få 
smerten til at forsvinde og 
fjerne diverse problemer på 
vores vej. Oftest er det sådan, 
at Gud ikke fjerner de ting, 
som forårsager smerte og sorg 
i livet. Gud ordner ikke bare 
sagerne for os, selvom han 
hjælper os. Det, som sangen 
siger er, at Gud vil gå med os, 
Gud vil græde med os, Gud 
vil leve med os. Gud er med 
os midt i alt det svære.

Vi nærmer os påsken, tiden 
hvor vi fejrer Jesu død og 
opstandelse, kristendom-
mens grundlag. En ting er, 
at Jesus døde, en anden ting 
er, at vi også skal dø en dag. 
Det er forskelligt, hvordan vi 
forholder os til døden, men 
undgå den, det kan vi ikke. 
Ingen kan dø vores død for 
os, det må vi selv gøre, men 
Jesus gør død til liv for os, 
Ja, Jesus har gjort død til liv 
for os, ved sin egen død og 
opstandelse.

Rigtig glædelig påske

Susanne Rytter
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Glimt fra renoveringen af 

Jernbanegade

26. november 2006

26. november 200626. november 2006 8. december 2006

8. december 2006 8. december 2006 6. januar 2007

6. januar 2007 19. januar 2007 19. januar 2007

Torsdag den 1. februar 2007 åbnede Jernbanegade igen for gennemkørsel efter over to måneders 
renoveringsarbejde. Det er firmaet TRIGON fra Frederikshavn, der har udført renoveringen til 
omkring 1 million kroner for Dybvad Borgerforening og Dybvad Handelsstandsforening.

Læs mere om renoveringen på www.dybvadby.dk 

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.�0-20.00
Ulveunger
Tirsdage kl. 18.�0-20.00
Spejdere
Tirsdage kl. 18.�0-20.00

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

Nyt ansigt på 
Dybvad Skole

Jeg er, som nyansat vikar ved Dybvad 
Skole, blevet bedt om at præsentere mig 
selv: Jeg begyndte på skolen den 26. 
januar som vikar for Gitte Jakobsen, der er 
gået på barsel. Det betyder at jeg skal have 
størstedelen af mine timer i 2. og 3. klasse, 
hvilket jeg glæder mig meget til. Foreløbig 
er mine forventninger til fulde blevet ind-
friet – med en dejlig modtagelse af såvel 
elever som kolleger.

Jeg er 41 år, og bor på et lille landsted i 
nærheden af Hørby med min mand, vores 
to børn, en hund og et par heste. Jeg blev 
færdiguddannet som lærer fra Hjørring 
Seminarium i sommeren 2006, og har 
siden haft et vikariat på Hjallerup Skole. 
Mine linjefag på seminariet var dansk, 
matematik, historie og hjemkundskab. 
Tidligere har jeg taget 
en musikuddannelse 
på AUC, som jeg sær-
lig har brugt i forbin-
delse med kor-arbejde 
i forskellige sammen-
hænge. Musikken får 
jeg lov at prøve kræfter 
med på Dybvad Skole, 
når jeg til marts skal 
have et musikalsk valg-
hold med de ældste 
elever.

Anne Hejslet
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Nyt fra Skæve Borgerforening

www.skaeveborgerforening.dk

Siden sidst har vi haft jule-
frokost, hvor vi var 30 person-
er til en rigtig hyggelig aften.

Underholdingen bestod i, at 
Jørgen Bruun havde en sketch 
med, som han læste højt. Vi 
fik så alle en replik udleveret, 
som vi skulle stå op og sige. 
Det var rigtigt sjov.
 
Vi har afholdt juletræsfest 
den 3. december i Butikken. 
Der var meget lidt tilslutning, 
så vi overvejer at afholde 
juletræsfesten på en anden 
måde i år.
 
En stor tak til Ib Djernø for 
det store flotte juletræ, som 
pyntede i byen hele december 
måned.
 
Første fællesspisning i år var 
den 9. februar. Vi var 20 per-
soner i Butikken, som havde 
en hyggelig aften. Næste 
gang er d. 30. marts kl. 18.30 

samme sted.
 
Dillettantstykket, som spilles 
i år, hedder ”Hjælp, jeg skal 
giftes”.

Det foregår i Dybvad forsam-
lingshus fredag den 9. marts 
kl. 19.00. 

Musikken leveres af Check-
point Charlie.

Lørdag den 10. marts spilles 
stykket to gange, nemlig kl. 
13.00 og kl. 18.00.

Lørdag aften spiller Vagn 
Frederiksen op til dans til kl. 
02.00.

Der er både “gamle” og nye 
aktører med i stykket, som 
skulle være rigtig sjovt. 
Mød op og få en fornøjelig 
aften.
 
I eftermiddagsklubben er 
der ca. 25 børn, som mødes i 

Butikken hver mandag
kl. 14.00 - 16.30.
 
Vi regner med at være helt 
færdig med netcafeen i løbet 
af foråret.

På Skæve Borgerforenings 
vegne

Henning Hede

Vi holder generalforsam-
ling i Butikken mandag 
den 19. marts kl. 19.00

Lørdag aften efter “Hjælp, jeg 
skal giftes” spiller Vagn Fre-
deriksen op til dans i Dybvad 
Forsamlingshus til kl. 02.00.

Nyt ansigt på 
Dybvad Skole
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Dybvad “gamle” by
6. klasse har undersøgt:

I forbindelse med emnet 
Dybvad ”gamle by” besøgte 
6. klasse det gamle elektrici-
tetsværk på Aalborgvej. Kaj 
Christensen, der igennem en 
årrække har været formand 
for transformatorforeningen 
i Dybvad, fortalte om det 
gamle værk fra 1913.
Elektricitetsværket rummer 
to generatorer – hver trukket 
af en dieselmotor. Den æld-
ste af motorerne er ikke 
funktionsdygtig, idet den er 

frostsprængt. Den nyeste af 
motorerne er funktionsdyg-
tig – og ifølge Kaj ville den 
rimelig let kunne sættes i 
stand og bringes til at køre, så 
eventuelle ”turister” kan se 
hvordan værket har fungeret.
Kajs vision omkring elværket, 
er netop at få det renoveret 
og gjort funktionsdygtigt, så 
turister kunne tage et smut 
omkring Dybvad og se Voer-
gaard slot, Dybvad Bødkeri, 
Dybvad elektricitetsværk m.v. 
Kaj ville nyde at fortælle tur-
isterne om det gamle elværk.
Da Kaj i tidernes morgen var 
lærling, sluttede hans dag ofte 
med et besøg på elværket, 
hvor han for 25 øre fik dagens 
varme bad.
Værket havde trænge tider 
under krigen. Der var man-
gel på dieselolie og derfor 
kørte motorerne kun få timer 
dagligt.

Den ældste dieselmotor – kan 
næppe komme op at køre igen, 
idet den frostsprængte en hård 
vinter.

Tekst og billeder:
Flemming Larsen
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Dybvad “gamle” by

Kaj fortæller om generatoren 
der leverede strøm til Dybvad 
by. Som det ses på billedet er 
den godt støvet og trænger til en 
kærlig hånd.

Dieselmotoren der trak genera-
toren var skam danskfabrikeret 
– fra selveste Burmeister & 
Wain.

Kaj foran den store 
kontroltavle. Herfra 
styres spændingen 
og strømstyrken på 
den udgående strøm. 
Utrolig flot tavle, 
hvor de gamle målein-
strumenter er opsat 
på marmorplader.

Der skulle være døgnvagt 
på elværket. Derfor blev der 
bygget et kontrolrum oppe 
under loftet. Herfra kunne 
operatøren overskue værket 
– tage sig en lur i ro og fred.

Det var ikke blot at trykke på en 
knap, når den store dieselmotor 
skulle startes – det foregik ved 
damptryk og med meget stor op-
mærksomhed. Her demonstrerer 
Kaj hvorledes det foregik.

Billedet herover forestiller den 
store værktøjstavle – til store 
maskiner skal bruges stort værk-
tøj. Vanskeligt at se på billedet 
– men der er faktisk tale om 
enorme skruenøgler.

Nærbillede af de flotte volt- og 
amperemetre på kontroltavlen.
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Kalender

A P R I L

M A J
Torsdag den 1.
Kl. 14.00: Terapi på Dyb-
vad Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforenin-
gen
Kl. 19.30: Missionsuge v/ 
Kim Legård, Horne. 
Arr.: Indre Mission

Torsdag den 8.
Kl. 14.00: Generalfor-
samling på Dybvad 
Ældrecenter. Arr.: Pen-
sionistforeningen

Fredag den 9.
Kl. 19.00: Dilletant i 
Dybvad forsamlingshus. 
Desuden spilles også 
lørdag. Se side 5.
Arr.: Skæve Borgerfore-
ning 

Tirsdag den 13.
Kl. 14.00: Gudstjeneste på 
Dybvad Ældrecenter. 

Onsdag den 14. og tors-
dag den 15.
Kl. 19.30: Bibelkursus i 
Gærum.
Arr.: Indre Mission

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

M A R T S

Husk
åbent dagcenter hver onsdag formiddag kl. 9-11

på Dybvad Ældrecenter

Torsdag den 5.
Kl. 18.00: Skærtorsdags-
gudstjeneste med efter-
følgende fællesspisning 
i konfirmandstuen. Se 
bagsiden.
Arr.: Skæve Kirke

Tirsdag den 10.
Bemærk: Ingen guds-
tjeneste på Dybvad 
Ældrecenter. 

Tirsdag den 24.
Kl. 19.30: Møde ved 
fritidsforkynder Jørgen 
Christensen.
Arr.: Indre Mission

Fredag den 4.
Kl. 10.30: Konfirmation i 
Skæve Kirke 

Tirsdag den 8.
Kl. 14.00: Gudstjeneste på 
Dybvad Ældrecenter. 

Tirsdag den 22.
Kl. 19.30: Møde ved 
sognepræst Rune Tho-
massen.
Arr.: Indre Mission

Mandag den 28.
Kl. 10.30: Friluftsgud-
stjeneste. Se opslag i 
lokalavisen og www.
skaevesogn.dk
Arr.: Skæve Kirke

Torsdag den 22.
Kl. 14.00: Terapi på Dyb-
vad Ældrecenter. 
Arr.: Pensionistforeningen

Tirsdag den 27.
Kl. 19.30: Møde ved sen-
iorkonsulent Poul Erik 
Hansen.
Arr.: Indre Mission

Tirsdag den 27.
Kl. 19.30: Vi synger Påsken 
ind v/Jens Nielsen.
Arr.: Skæve Kirke

M A R T S
fortsat

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.
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Kalender Fra Grønland til Dybvad
Det grønlandske flag var 
strøget til tops i flagstangen, 
mens menuen stod på hval-
spæk, tørret sælkød, kogt 
hvalkød, kogt edderfugl og 
andre grønlandske special-
iteter, da det nyligt åbnede 
Illu Paarsivik i Dybvad holdt 
Åbent Hus lørdag den 13. 
januar

Navnet Illu Paarsivik bety-
der ”stedet hvor man pas-
ser på (hinanden)”, og det 
er præcis hvad man gør på 
det, der egentlig ikke er en 
selvstændig institution, men 
derimod en ”satellit” af to 
grønlandske institutioner. 
Hjemstedet for arbejdet med 
de udsatte børn og unge er 
Sydgrønlands største by, 
Qaqortoq – og i Dybvad-afde-
lingen er det primært skole-
området, der bliver lagt vægt 
på. Til dét formål har den 
daglige pædagogiske leder 
Kenn Nørholm Nielsen ansat 

Louise Jensen, der tillige un-
derviser på Dybvad Skole.

Louise Jensen fortæller under 
rundvisningen i sin ”skole-
stue”, at de grønlandske børn 
(p.t. er der seks i alt; tre pig-
er og tre drenge) er utroligt 
glade for at gå i gang med 
både boglige og kreative ak-
tiviteter under deres ophold 
på den gamle realskole, som 
typisk varer tre måneder 
– dog med mulighed for for-
længelse.
 
På skolen er der indrettet 
store, lyse værelser i de om-
byggede gamle klasselokaler, 
hvor en af de største ud-
fordringer har været brand-
sikringen. Det har været en 
lang proces, men efterhånden 
er både ansatte og de unge 
grønlændere ved at falde til, 
både på skolen og i lokalsam-
fundet. 

Tekst og foto: Jesper Koldtoft



10 www.dybvadopenair.dk

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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Dybvad Krocketklub ser frem 
til, at vi igen i år får nogle 
gode og spændende oplev-
elser. Vi er stadig ca. 20 med-
lemmer, hvoraf en del stadig 
her i efterår/vinter mødes til 
en dyst både tirsdag formid-
dag og fredag eftermiddag. 
Det vil vi blive ved med 
så længe vejret tillader, og 
herom har vi fået et lille vers:

Melodi: Svantes lykkelige dag

A hår høt i Dyve ja
Folk de ma te hvot se ta
No gor de sørme å krok
Førn at vi ajer stor op
Si el om det blæser å øser nir
Vi kan int forsto de gir…

Klubben vil i år tilmelde tre 
hold á fire personer til at del
tage i turneringen inden for 
DGI Nordjylland. Det er DGI, 
der planlægger turneringen, 
hvor kampene starter den 16. 

maj og fortsætter hver uge 
indtil først i august.

Endvidere har klubben her 
i Dybvad sagt ja til at være 
med til at arrangere et Mix-
stævne den 9. maj. Da for-
venter vi at der kommer ca. 
60-80 spillere, der skal kæmpe 
mod hinanden. Det er et 
stævne, som vi ser frem til, 
og vi håber der vil komme 
mange for at se, hvordan det 
er at spille krocket.

Vi håber også, at når solen 
kommer højt på himlen, 
skulle der gerne være nogle af 
byens og omegnens borgere, 
der kunne have lyst til at del-
tage – så mød endelig op.

Med venlig hilsen

Dybvad Krocketklub
Helge Eriksen

Nyt fra Dybvad Krocketklub
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Dybvad Boldklub

www.dybvadbk.dk

Fo
to

: S
ve

nd
 E

rik
 V

ol
sg

aa
rd

Siden sidste udgivelse har 
Dybvad Boldklub haft gang i 
de indendørs aktiviteter. 

Der har været trænet flittigt 
hver mandag med fodbolden 
og holdene har deltaget i 
flere stævner. Nu er det så 
småt ved at være tiden at de 
udendørs hold skal i gang 
igen. Herre senior og herre 
junior er kommet på græs. 

Der var standerhejsning den 
3. februar og efter en gang let 
træning bød klubben, tradi-
tionen tro, på suppe i klubhu-
set.

Igen i år er der samarbejde 
mellem klubberne i Flauen-
skjold, Hørby og Dybvad 
omkring ungdomsholdene. 
Foreningerne har afholdt 
møde med en konsulent fra 
JBU, Henrik Selch, for at finde 
ud af hvad, vi eventuelt kan 
gøre anderledes. Det var et 
konstruktivt møde, der be-
stemt lagde op til nogle tiltag, 
som vi tre klubber bør arbejde 
videre med.
 
Ungdomsholdene starter 
udendørs den 3. marts 2007, 
hvor der vil være fælles 
standerhejsning for de tre 
klubber. Nærmere herom kan 
læses i Østvendsyssel Folke-
blad. 

Der er også i år gang i bold-
leg. Deltagerantallet er i år 
omkring de 40. Det er igen 
i år med Tove Hanghøj og 
Louise Koldtoft som ledere, 
men med hjælp af flere yngre 
kræfter. 

Håndbold er midt i turnerin-
gen. Der er efter jul ændret på 
puljeinddelingen i damejun-

len den 29. og 30. september. 
Der har været et indledende 
møde, hvor stemningen for 
messen blev undersøgt. De 
fremmødte forretningsdriv-
ende viste stadig stor inter-
esse og vi glæder os meget til 
at arbejde videre med ar-
rangementet. 

På Boldklubbens vegne
Kirsten Jensenior-rækken. Det har dog ikke 

gjort det lettere, men pigerne 
er ved godt mod. De skal i år 
deltage i ”Rødspættecup” i 
Frederikshavn, som afvikles 
i påsken. 

Dybvad Boldklubs gener-
alforsamling afholdes den 
27. februar  i klubhuset. Alle 
aktive spillere samt forældre 
til aktive børn er velkom-
men. Dagsorden er ifølge 
vedtægterne.
På valg i år er: Britta Kyed,  
Carsten Simonsen og Jøren 
Christiansen. 

Boldklubben deltager atter i 
afholdelsen af Open Air den 
11. august. Vi ser frem til 
koncerten igen i år og håber 
på, at det gode samarbejde 
må fortsætte, og at det i år 
vil blive en endnu større 
succes. 

I øvrigt er forberedelserne 
så småt i gang til Dybvad 
Messen, som afholdes i Hal-
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Alt for mange unge påfører sig 
selv en smerte, som man kunne 
have undgået. 

Den indvendige smerte kender 
mange til. Men det er ikke nød-
vendigt at gå med indvendige 
smerter. 

Vi mennesker er skabt til at begå 
os i tilværelsen fyldt med glæde 
og tilfredshed. MEN det kræver 
noget: 

Det kræver de gode valg. At 
man tænker sig om og bruger 
hovedet. Heldigvis er vi jo ikke 
født dumme og de fleste danskere 
ved godt, at vi må vælge korrekt, 
hvis vi skal begå os sundt og 
berigende her i livet. Men alt for 
mange unge dummer sig. 

Foredraget “Dit liv, dit valg” 
hjælper unge og voksne til at 
træffe de rette valg i livet. Fore-
draget handler om at bruge 
hovedet og tænke sig om. 

Et godt liv tager sig ikke 
udgangspunkt i hvordan man 
ser ud! Et godt liv handler om, at 
have det godt indeni. Men des-
værre er der alt for mange unge 
som lever et liv, hvor de har det 
svært indvendigt. 

Mobning kan give ar for resten 
af livet. Indvendig smerte kom-
mer til udtryk. 

Mobning har altid været pop-
ulært blandt elever. Men det 
følelsesmæssige kick man op-

når ved at nedvurdere andre, 
har som oftest en pris. Alt for 
mange unge kaster smerte efter 
hinanden, men alt det man siger 
bliver hørt - også det man ikke 
mener. 

Alt i alt tager foredraget ud-
gangspunkt i foredragsholderen 
Søren Lynges egne oplevelser 
fra teenageårene. Formidlingen 
minder mest om Stand-up Come-
dy, men følelser, empati og alvor 
spiller også en væsentlig rolle. 

Rent psykologisk åbner fore-
draget teenageres øjne for at livet 
ikke er en selvfølge og det derfor 
godt kan betale sig, at investere 
og bidrage med positive valg 
– for at få et godt liv. Foredraget 
taler ind i de unges liv med 
levende eksempler fra deres egen 
hverdag. 

Citat fra ungdomsproblemer.dk’s 
hjemmeside.

Dybvad Skole har inviteret alle forældre, samt elever i overbygningen til 
2 x foredrag med Søren Lynge fra projektet ungdomsproblemer.dk

ungdomsproblemer.dk

Foredragene på Dybvad 
Skole finder sted torsdag den 
8. marts.



1� www.dybvadopenair.dk

Nyt fra

Skæve IF
Så har vi haft standerhejsn-
ing, hvor der var 13 herrese-
nior spillere og 4 damesenior 
spillere mødt op.

Vi bød velkommen til to nye 
spillere og en, der vender 
tilbage efter et år på andre 
græsgange.

Vi bød også velkommen til en 
ny træner, det kan mærkes. 
Der er kommet en anden 
gnist på træningen.

Vi havde også besøg af Tv-
Nord, der vil følge os løbende 
hele sæsonen, og lave lidt fra 
oplandet og byen.

Vi har foreløbig kun fastsat 
ét arrangement, nemlig vores 
idrætsuge. 

Det bliver fra torsdag til 
søndag i uge 31.

Det kommer selvfølgelig til at 
dreje sig meget om fodbold, 
men der er også andre ting 

i støbeskeen: Vi har spurgt 
veterantraktorklubben om de 
har lyst til at komme og vise 
deres ting frem, og er ved 
at planlægge noget for både 
børn og voksne. 

Vi håber også igen i år at 
kunne afholde  Skæve petan-
quemesterskab i samarbejde 
med borgerforeningen.

Vi afholder også en fisketur 
til put & take, hvor alle er 
velkomne til at deltage eller 
bare komme og kigge på, men 
her har vi ikke fastsat dato 
endnu.

I kan følge med i hvad der 
sker i og omkring klubben på 
vores hjemmeside

www.skaeveif.dk
 
På Skæve IF’s vegne

Bobby Andersen
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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: Erik Wulff Sørensen,
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

Læs mere på
www.skaevesogn.dk

For- og bag-sidefoto: 
Jesper Koldtoft

Marts:
4/3 kl. 10:30
11/3 kl. 10:30
18/3 kl. 19:00
25/3 kl. 10:30

April:
Påskeugen
1/4 kl. 10:30: Palmesøndag - minikonf. medvirker
5/4 kl. 18:00: Skærtorsdag – efter gudstjenesten spiser vi 

sammen
6/4 kl. 15:00: Langfredag – læsning af Jesu lidelseshistorie
8/4 kl. 10:30: Påskedag
9/4 kl. 10:30: Bemærk, at vi 2. påskedag har fællesguds-

tjeneste i Badskær kirke
15/4 kl. 09:00: ved Johnny Søndberg-Madsen
22/4 kl. 09:00: ved Johnny Søndberg-Madsen
29/4 kl. 19:00

Maj:
4/5 kl.10:30 Konfirmation
6/5 kl.19:00 
13/5 kl. 10:30
17/5 kl. 10:30 Kristi himmelfartsdag
20/5 kl. 19:00
27/5 kl. 10:30 Pinsedag
28/5 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste  Se opslag i lokalavis-

en og kirkens hjemmeside

Juni
3/6 kl. 19:00
10/6 kl. 10:30
17/6 kl. 10:30
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Gudstjenesteliste

Omkring Skæve Kirke

At være minikonfirmand betyder, at man arbejder med en masse af de ting, som de ”store” kon-
firmander også gør – men at man har meget bedre tid til hygge og sjove ting!

Det foregår over 12 tirsdage i foråret, hvor vi tager bussen fra skolen kl. 11.45 og kører til 
Præstegården. Her spiser vi madpakker og laver en masse spændende ting, der handler om alt 
mellem himmel og jord…

Vi har blandt andet planlagt besøg i det allerøverste af kirketårnet for at se hvordan den store 
klokke fungerer, computerspil om det gamle Egyptens hemmeligheder, hyggedag med hotdogs 
og sodavand, video på storskærm samt andre sjove aktiviteter både indendørs og udendørs.

Minikonfirmand holdes for Dybvad Skoles 3. klasse, med start tirsdag den 27. februar, og med 
afslutning tirsdag den 22. maj...

minikonfirmand

Indremission i Dybvad  har fået ny formand 
i stedet for Carl Jørgen Jensen, nemlig
 
Poul Henrik Jensen
Fjembevej 13, Hørby
9300  Sæby 
tlf. 98 46 60 83
Email: poul.fjembe@12mail.dk

Indre Mission i Dybvad

Skæve Sogns menighedsråd har fået ny 
kasserer:

Erik Wulff Sørensen
Søndergaardsvej 18
9750 Østervrå
tlf. 98 95 12 87

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til 
at sige en stor tak til Jørgen Bruun for de 
mange år, hvor han har været kasserer ved 
Skæve Kirke.

Barnetro.dk
- en hjemmeside for børn... og voksne

Barnetro.dk er en hjemmeside om kirke og 
kristendom målrettet til børn i 3-8 års alder-
en. Men forældre, bedsteforældre og andre 
voksne må også meget gerne bruge siden 
– både for at prøve spillene på siden, men 
også som udgangspunkt for en samtale med 
jeres børn om kirke og kristendom.



Layout: Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard

Arrangementer i Skæve Kirke

Vi synger påsken ind
Tirsdag den 27. marts, kl. 19:30 i 
Skæve Kirke.
Koncert og sangaften med Jens 
Nielsen, Hjørring

Fællesspisning
Skærtorsdag den 5. april indbydes alle til at deltage i 
et fælles påskemåltid. Vi begynder med gudstjeneste i 
kirken kl. 18:00, hvorefter vi samles i konfirmandstuen 
til fællesspisning.
Spisningen koster 25 kr. pr. person

Tilmelding på telefon 22 39 35 48 eller srk@km.dk


