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Lyset skinner i mørket
Lys
December er fuld af lys.
Ja, der er ikke noget andet
tidspunkt på året, hvor vi
tænder så meget lys: Vi gør
det derhjemme: kalenderlys,
adventskrans, juledekorationer, lyskæder. Vi tænder
også ekstra meget lys alle
andre steder: på skolen, på
arbejde, på gaden, i haven, i
butikkerne - og i kirken.
Og netop nu hvor dagene er
så korte, virker de mange lys
stærkt på os. For de kan give
os et håb og en tro på, at mørket ikke skal sejre.
Lucia
En af de forholdsvis nye
adventstraditioner er Luciaoptog. De finder sted i dagene
omkring den 13. december.
Bag ved traditionen ligger en
gammel fortælling.
I det 4. århundrede levede der på
Sicilien en ung kristen kvinde
ved navn Lucia. Hun ønskede at

vie hele sit liv til Gud og valgte
derfor et liv uden ægteskab og
familie. Lucia havde imidlertid en forlovet, og da han nu
oplevede Lucias afvisning, blev
han så forbitret, at han angav
hende til myndigheder. Lucia
blev nu stillet for retten og anklaget for at være kristen. Og da
hun ikke benægtede, men tvært
imod holdt fast ved sin tro, blev
hun dømt til døden og henrettet.
Ved Lucia-optogene går
luciabruden forrest bærende
en krone med lys, efterfulgt
af andre, der bærer lys i
hænderne. Disse optog skal
minde os om Lucia, der gav
sit liv for Gud. Og lysene skal
give os håb midt i mørket.
Historien om Lucia fortæller
os om livets grusomhed og
om mørkets sejr. Men samtidig giver den også et håb
- Et håb om, at der er et lys i
mørket - At selv i det tætteste
mørke skinner Guds lys.

Jesus
De lys, vi tænder i kirken
til advent og jul, er først og
fremmest et billede på Jesus:
Han er det lys, som skinner i
mørket. Juleaften lyder disse
ord fra Esajas Bog:
”Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys, lyset skinner
for dem, der bor i mørkets land”.
Esajas Bog, kapitel 9, vers 1

Og som svar på dette kalder
Jesus sig for ”verdens lys”.
”Jeg er verdens lys. Den, der
følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys”.

Johannes-evangeliet,
kapitel 8, vers 12

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

J. Chr. Hostrup,
DDS nr. 129 vers 1

Med ønsket om en
velsignet adventsog juletid
Mette Volsgaard
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Nyt fra Hyggeholdet
på Dybvad Ældrecenter
I august var vi på en dejlig
tur til Lyngså til eftermid
dagskaffe hos Edith Pedersen,
som er medlem af Hyggeholdet. Kagerne fra Ældrecentret
blev pakket, og med Dybvad
Taxa og private biler fik vi
en dejlig køretur. Edith og
hendes mand havde dækket
flot op til alle – tak for det! På
hjemturen kørte vi ned for at
se havet.
Inden næste større udflugt
har der været modeshow,
hvor der blev vist meget flot
og brugbart tøj. Derefter et
meget velbesøgt bankospil
med gode gevinster, kaffe
og lidt fællessang. En hyggeeftermiddag blev efter
beboernes ønske til kaffe med
vaffelbagning og ikke mindst
spisning af vaflerne.

I efterårsferien blev det så
til udflugt til Stagsted Skov.
Med bus fra Hørby Turistbusser, middagsmad og eftermiddagskaffe fra Ældrecentret kørte vi på besøg hos Lise
Nielsen. En dejlig tur gennem
efterårsskoven, og en dejlig
dag hos Lise og hendes mand,
som vi takker dem for.
Nu er vi midt i forberedelserne til julen, og når dette
læses har vi overstået juleudstillingen. Vi har fået mange
gaver fra lokale virksomheder
– og håber på lige så mange
besøgende som sidste år. Det
er vigtigt for at få råd til aktiviteter i det nye år.
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Onsdag den 8. oktober 2008:

Modeshow
på Dybvad Kro

...med masser af inspiration til
julegaver fra Brunø, Østmark
Engros, Salon Image, Hannes
Hudpleje & Velvære og Alt til
Bruden.

Fotos: Per Bjerre Rasmussen
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Dybvad Børnehave

Bl.a. børnegudstjeneste den
11. december, småkagebagning, vores nisse som bor på
loftet og finder på drillerier,
og ikke mindst at finde julemanden i skoven. Det
allerbedste er nu den rare
julestemning, der møder os
hver morgen i skæret af juletræ og julebelysning.
Trods endnu et år med yderligere besparelser er vi klar til
at møde år 2009 med positivt
gåpåmod.

kring kost til børn i alderen
3-6 år.
Vi er i skrivende stund be
gyndt at lave julegaver til
forældre.
Vi glæder os til december
måned, med dens traditioner.

Fotos: Svend Erik Volsgaard

Når vi tænker på højdepunkter fra 2008, vil vores
”CIRKUS FILUR” være et af
dem.
I maj-juni arbejdede/legede
vi et par dage om ugen
med cirkus. Nogle var
stærke mænd, nogle
vilde dyr, linedansere,
tryllekunstner og
klovne. Det hele blev
vist i en forestilling for
Dagplejer, børnehave
klassen og forældre en
dag i juni. Derefter var
der selvfølgelig varme
cirkuspopcorn og sluchice til børnene.
Efter en dejlig sommerferie, var vi klar til at gå i
gang igen.
Vi har også i Dybvad
Børnehave mærket det faldende børnetal. Fra at være
64 børn før ferien, til kun 45
børn pr.1/8-08. Det har haft

de konsekvenser, at vi ikke
kunne genoprette en stilling
(efter en endt barsel).
Vi har yderligere måtte spare
økonomisk, ved ikke at lave
indkøb (til legetøj, ture mm.)
resten af 2008. Vi har derfor
brugt lokalområdet i Dybvad
meget til ture, og det er jo
også meget godt.
Vi har forældremøde den. 27.
november. Vi har en diætist
fra Sund By til at fortælle
noget generelt/fornuftigt om-
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Nyt fra Dybvad dagpleje
I sommer holdt forældrerådet en grillaften, hvor alle
forældre, børn og dagplejere
blev inviteret. Det blev en
meget stor succes, som vi
gentager til næste år – og vi
håber på en lige så stor opbakning som der var i år. Det
var en meget hyggelig aften,
hvor børnene legede på legepladsen, mens de voksne sad
og snakkede med hinanden.
Den 12. september 2008 var
der Open By Night i Brugsen.
Der blev vi inviteret med,
så vi kunne have en bod,
hvor der blev solgt kaffe og
kage. Ved vores bod var der
også mulighed for at fiske i
vores fiskedam, som havde
en masse gode gevinster at
byde på. Gevinsterne havde
Brugsen lavet til dammen.
Overskuddet gik til det meget
omtalte madpakkehus, som
forældrerådet er ved at få op
at stå. Stor tak til dem, der
støttede os den aften.
Annette Bouet

Arbejdsdag
den 25. oktober:
Endelig kom dagen hvor
madpakkehuset kunne blive
bygget. Lørdagen inden var
der målt op og støbt punkter
til stolperne.
Fredag den 24. oktober star
tede to friske gutter med, at
gøre alt klart stolper, spær,
reglar osv. Lørdag morgen
mødte en gruppe friske veloplagte folk op til en lang og
spændende arbejdsdag.
Der var repræsentanter fra
den kommunale dagpleje og
deres mænd, forældre i dagplejen, forældre i børnehaven,
en personale fra børnehaven,
samt det meste af forældrerådet i Dybvad dagpleje.
Det summede af aktivitet på
hele pladsen. Der var gang
i mange ting, nogle rev det
farlige klatre tårn ned, andre
gravede sandkassen frem fra
græs, pilehytten blev klippet
og flettet i form, og så blev
der bygget.
Ved 12.30 tiden var der
rejsegilde med pilekrans og
røde pølser. Alle hyggede sig
såvel store som små. Kl. 18.00
var der stille og mørkt på
byggepladsen.
Roen varede dog kun til
næste dag, hvor en mindre
gruppe trodsede vejret (regn)

og mødte op for, at gøre huset
færdigt.
Søndag eftermiddag stod det
flotte resultat af alle frivilliges
arbejde færdigt. Efterfølgende
er der kommet mange positive tilbagemeldinger, tak!
Forældrerådet vil udover,
at takke alle jer der har hjulpet med byggeriet og andre
opgaver på legepladsen også
sige tak til alle dem der har
støttet projektet økonomisk:
Jerslev Sparekasses Fond,
Nordjyske Bank, XL-Byg og
Dybvad Borgerforening. Vi
håber også vi skal takke Spar
Nord, da vi har søgt rest
beløbet hos dem. Vi vil også
rette en særlig tak til Grethe
Sørensen, fordi vi måtte få
strøm til alt el-værktøjet.
Det var en hyggelig arbejdsdag og for nogle arbejdsdage.
Jeg kan kun sige, det har
været en lang og sej kamp, at
få madpakkehuset men også
det hele vær. Håber der er
mange, der vil få glæde af huset og håber alle vil være med
til at passe godt på det.
Udover de ovennævnte ting,
der blev lavet den 25.oktober,
vil jeg fortælle, at forældrerådet er blevet tilgodeset
med et legat fra Jerslev Sparekasses Fond. Legatet var på
7500.- til to nye ”vippedyr”.
ZONETERAPI

Klinik Hotstone

Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Den 8. oktober var Dagplejemor Pia Jensen og undertegnede til et fint engagement
i Vendsyssels Sparekasse i
Jerslev, hvor vi fik overrakt
legatet. Vippedyrene er blevet monteret på legepladsen
i forbindelse med arbejdsdagen.
Tilslut vil jeg benytte chancen
til at påminde alle om, at
den kommunale dagpleje og
forældrerådet igen i år vil
deltage ved ”Open by Christmas”, hvor vi vanen tro har
vafler og amerikansk lotteri.
God jul og godt nytår til alle
fra forældrerådet.

Birthe Thimm
10 års jubilæum
Den 17. august 2008 havde
Birthe været dagplejer i Dybvad i 10 år. Dagen efter var
alle vi dagplejere og børn på
besøg hos hende. Vi hyggede
os med medbragte rundstykker og kaffe, og havde
en rigtig hyggelig hyggelig
formiddag.
Dagplejere
og dagplejebørn
i Dybvad

Venlig hilsen
Bianca Svendsen
Forældrerådet i Dybvad dagpleje
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Nyt menighedsråd i Skæve Sogn
Skæve Sogn har fået nyt
menighedsråd, efter at der
på orienteringsmødet på
Dybvad Kro mandag den 15.
september var enighed blandt
de godt 25 fremmødte om at
opstille én liste til valget.
Hele 11 kandidater var i spil
på mødet, samtidig med at
en stor del af det eksisterende
menighedsråd har valgt ikke
at genopstille til endnu en
periode. Det drejer sig om
Finn Thomsen, Kirsten Andersen, Jørgen Bruun Nielsen
og Jonna Johansen.
Og da der ved opstillingsfristens udløb den 30. september

ikke var indkommet yderligere kandidater til valgbestyrelsens formand, bortfaldt
det officielle valg i november
måned – og de seks kandidater, der fik flest stemmer
ved orienteringsmødet, er
således valgt til at repræsentere sognets godt 1.400
folkekirkemedlemmer som
menighedsråd i Skæve Sogn
for de kommende fire år.
Det nye menighedsråd består
af:
Henning Holm Olesen (Stagsted),
Birgit Thomassen (Dybvad),
Jytte Thomsen (Dybvad),
Jesper Koldtoft (Dybvad),

Kirsten Steffensen (Skæve) og
Anni Nielsen (Skæve) - i alt
seks nye medlemmer (hvor
det gamle menighedsråd
havde syv medlemmer), der
tiltræder ved kirkeårets begyndelse den 30. november.
Menighedsrådet har på møde
den 18. november konstitueret sig således:
Formand: Henning Holm
Olesen
Næstformand: Jesper Koldtoft
Kirkeværge: Birgit Thomassen
Kontaktperson til personalet:
Anni Nielsen

Nyt fra Skæve Borgerforening

Vi har haft bagedag i anlægget, hvor Kaj Bager fra Syvsten kom og bagte jødekager i den gamle
stenovn. Der var mange, der kom forbi. Vi sluttede med grillaften, med medbragt madkurv, der
var tændt op i grillen.
Vi havde Petanque stævne den, 5. oktober, vi startede med kaffe og rundstykker, de blev sponsoreret af ØSTERVRÅ BAGERI, tak til dem. Pokalen blev vundet af Lone og Benn Uhrenholt.
Tillykke til dem. Det seneste arrangement vi har haft var julefrokosten den 28. november i Butikken i Skæve.
Der bliver dilettant i Dybvad Forsamlingshus den 7. marts
2009, med musik lørdag aften af Morten Baggesen.
På Skæve Borgerforenings vegne
Henning Hede
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Program vinter 08/09

Tirsdag d. 9. december kl. 19.30
Møde ved sognepræst i Gærum : Bruce Steuer.
Emne: “ Messiasprofetier i Det Gamle Testamente”
torsdag d. 18 december kl. 19.00
Juletræ sammen med ”Gnisten”
Børnekonsulent Erika Engstrøm kommer.
Tirsdag d. 20 januar kl. 19.30
Møde ved sognepræst Anders Jensen, Aalborg
Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30
Generalforsamling
Tirsdag d. 10 febuar kl. 19.30
Møde ved sognepræst Thomas Uth, Brønderslev
Emne: ”Tilgivelse”
Møderne vil, hvis ikke andet er nævnt, foregå i Dybvad Missionshus.

KFUM spejderne i Dybvad
Vi mødes hver uge i spejderhuset,
Skævevej 69, undtagen i skolernes ferier.
Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen,
telefon 98 86 47 10

Møde for ældre
Den første tirsdag i hver måned
kl. 14. 00 mødes en flok mennesker i Dybvad missionshus.
Vi mødes for at synge, snakke,
høre tale og drikke kaffe.
Tirsdag den 6. januar:
Møde for ældre, nytårsfest
v/ Poul Erik Hansen, Farsø
Tirsdag den 3. fabruar:
Møde for ældre
Tirsdag den 3. marts:
Møde for ældre v/ Elna Thiesgaard, Brønderslev
Tirsdag den 7. april:
Møde for ældre v/ Leif Jensen,
Hjørring

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

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!

Sæby Lokalkomité i samarbejde med ”Hyggeholdet” på Dybvad Ældrecenter

SØNDAGSTRÆF
på Dybvad Ældrecenter

7. december, 11. januar og 1. februar,
hver gang fra kl. 14 til kl. 16
Musikunderholdning hver gang – se programmet i Sæby Folkeblad
Pris: 25,- kroner pr. eftermiddag inkl. kaffe og brød

Alle er velkomne!

Kontaktperson:
Svend Aage Christensen, telefon 98 46 77 71
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Foto: Svend Erik Volsgaard

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

Dybvad Boldklub
Siden sidste udgivelse af
Sognebladet har vi i Dybvad
Boldklub afsluttet fodbold
udendørs i DHF-samarbejdet.
Stillingen blev følgende:

I øvrigt blev der uddelt pokaler for bedste
træningsflid, samt
årets spiller på serie 4
og serie 6.

U 18 Piger sluttede som nr.
1, U 17 Drenge blev nr. 2,
U 15 Piger blev nr. 3, U 15
Drenge sluttede som nr. 1, U
15 Drenge C som nr. 5, U 13
Piger sluttede som nr. 4, U 13
Drenge sluttede som nr. 1, U
12 Drenge sluttede som nr. 4,
U 11 Drenge blev nr. 1. Det er
utroligt flot og vi ønsker alle
hold tillykke.

Årets DB’er blev
ligeledes udnævnt.
Det blev i år Britta
og Jens Erik Kyed,
som fik pokalen for
altid at være parat til
at hjælpe, altid imødekommende væsen, trænergerning,
samt deltagelse i diverse udvalg. Vi ønsker modtagerne af
pokalerne tillykke.
Fra spillernes side var der
en stor tak til Karl Johansen.
Spillerne var enige om, at
Karl er uundværlig for klubben.

I samarbejdet er afholdt
ungdomsafslutning for alle
hold i DHF fredag den 24.
oktober. For U 10 – U 13 Piger
og Drenge blev den afholdt i
Flauenskjold Hallen. For U 15
– U 18 Piger og drenge blev
den afholdt i Dybvadhallen.
Forældrene sponserede pizza,
mens foreningerne sørgede
for sodavand. Hver spiller fik
en sportstaske. Begge foreninger havde besøg af diskotek
og de unge mennesker havde
en god aften.
Endvidere er der afholdt
årsfest i senorafdelingen den
1. november i Klubhuset.
Alle forældre, senorspillere
og ledere var indbudt til at
deltage, men der var det sædvanlige fremmøde. Her blev
der takket alle, der havde
hjulpet gennem vintersæson
2007/2008 samt i sommerturneringen 2008.

Den indendørs sæson er
startet op og der er fodbold
i DHF i Dybvad Hallen hver
mandag.
Inden for håndbold er der
startet et samarbejde op med
Flauenskjold Idrætsforening.
Der trænes i Dybvadhallen
samt i Flauenskjoldhallen og
der spilles kampe på skift i
de to haller. Træningstider
er opført på hjemmesiden
www.dybvadby.dk og her vil
der ligeledes være mulighed
for at se hjemmekampe i

Dybvadhallen. Vi venter os
meget af dette samarbejde og
det giver os mulighed for at
tilbyde håndbold til alle aldre
– både for piger og drenge. Er
der spørgsmål m.h.t. træningstider med videre kan Tove
Hanghøj kontaktes.
Dybvad Boldklub er endvidere i gang med at reetablere
vores hjemmeside, og vi
håber denne er klar til næste
udgivelse af Sognebladet.

JOBANNONCE

Vi søger en medhjælper til
at kridte baner op til næste
udendørs sæson.
Er du den, der har tid og lyst
til at bruge nogle timer hver
uge, eller har du spørgsmål
angående jobbet, bedes du
kontakte Lynge Jensen på
98864107.
Aflønning aftales med
bestyrelsen.

Dybvadhallen:
07.12.08 kl. 10.00 - 17.00 Indefodboldstævne
18.01.09 kl. 10.00    
Indefodboldstævne
25.01.09 kl. 10.00 - 13.00 Indefodboldstævne
Dybvad Boldklub:
07.02.09 kl. 13.30 Standerhejsning for seniorer & Old Boys
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Arrangementer i Skæve Kirke
Julekoncert i Skæve kirke 4. december kl. 19.30

Torsdag den 4. december afholdes der koncert i Skæve Kirke med Musikskolens Voksenkor fra
Frederikshavn. Alle er velkomne - der er gratis adgang.

Julegudstjeneste for førskolebørn 11. december kl. 10.00
Torsdag den 11. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste for
førskolebørn. De store børn fra børnehaven går Lucia-optog. Alle
er meget velkomne.

De 9 læsninger 21. december kl. 19.00

Gennem tekster og sang vil vi forberede os til julen. Teksterne
strækker sig fra skabelsen og syndefaldet, via profeterne i Det
gamle Testamente frem til Jesu fødsel. Konfirmanderne medvirker.

Julesalmegudstjeneste 28. 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.

Spaghettigudstjenester.

Velkommen til spaghettigudstjeneste i Skæve kirke. Gudstjenesterne er specielt tilrettelagt for
børn i 3 - 6 års alderen og varer ca. 30 min. Hver gang synger vi et par salmer, hører bibelhistorie og beder fadervor. Efter gudstjenesten tager vi hen i konfirmandstuen, hvor vi spiser spaghetti og kødsovs (børn: 5 kr. voksne: 10 kr.). Tilmelding er ikke nødvendig.
Selv om gudstjenesterne er for de 3-6 årige, er forældre, søskende, bedsteforældre og andre
interesserede også meget velkomne.
Vi begynder kl. 17.00 og er færdige omkring kl. 18.30

Forårets spaghettigudstjenester:
12. februar, 19. marts og 23. april 2009

Fastelavn 26. februar kl. 14.00

Fastelavns søndag den. 26. februar er der familiegudstjeneste i Skæve kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten er alle
inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og
tøndeslagning.

Glimt fra
efterårets 2
første spaghetti
gudstjenester
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Døbte og viede i
Skæve Kirke

12. oktober 2008: Frederik Hede
Michaelsen. Forældre: Anette Hede
Michaelsen og Jens Michaelsen

26. oktober 2008: Benjamin Grøndallund Jensen. Forældre: Lei Nicole
Iversen og Morten Grøndallund
Jensen

7. september 2008: Feline Bøgelund
Hostrup. Forældre: Dorte Bøgelund og
Jann Ringberg Hostrup

28. september 2008: Sebastian Pedersen. Forældre: Sandra Johanna
Marini og Torsten Holst Pedersen

Viede:
6. september 2008: Marie og
Mark Østergaard Gundrosen
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Sognepræst Mette Volsgaard,
Skævevej 67, 9352 Dybvad,
tlf. 98 86 41 10
E-mail: skaeve.sogn@km.dk

Kirkebil

Anmeldelse om fødsel skal
ske senest 14 dage efter føds
len. Den afleveres til sognepræsten eller anmeldes via
internettet på:
www.personregistrering.dk
Anmeldelse af dødsfald foretages til sognepræsten 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

Gudstjenesteliste
Skæve Kirke
December

Kirkeværge:
Birgit Thomassen, Bogfinkevej 33, 9352 Dybvad.
Tlf. 98 86 47 38
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
jesperkoldtoft@webspeed.dk
Forsidefoto:
Svend Erik Volsgaard
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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.

Januar

7/12
14/12
21/12
24/12
24/12
25/12
26/12
28/12

kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 14.00
kl. 15.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Johnny Søndberg-Madsen

1/1
4/1
11/1
18/1
25/1

kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 9.00

Jens Jacob Jensen

De ni læsninger
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesalmegudstjeneste

Billede gudstjeneste
Johnny Søndberg-Madsen

1/2
kl. 10.30
8/2
kl. 10.30
12/2
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
15/2
kl. 9.00
22/2
kl. 14.00 Med efterfølgende fastelavnsfest
				i Spejderhuset
Februar

Marts

1/3
8/3
15/3
19/3
22/3
29/3

kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 9.00
kl. 10.30

Johnny Søndberg-Madsen
Spaghettigudstjeneste

Omkring Skæve Kirke
Menighedsrådet i Skæve
Sogn har gennem efterhånden
mange år haft stor gavn af
Kirsten Andersens, Finn
Thomsens og Jørgen Bruun
Nielsens store arbejde for
sognet i adskillige sammenhænge - og da ingen af de tre
har ønsket at genopstille til
Menighedsrådet, skal der herfra lyde dem en stor TAK for
deres uvurderlige indsats.

Også Jonna Johansen, der
indtrådte i Menighedsrådet
da Arne Jacobsen fraflyttede
egnen, skal have en stor tak
for arbejdet i den forgangne
valgperiode.

www.skaevesogn.dk

På hele sognets vegne,
Henning Holm Olesen

Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
følgende hverdage:
Tirsdag den 9. december
Onsdag den 24. december kl. 10.00
Tirsdag den 13. januar
Tirsdag den 10. februar
Tirsdag den 10. 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.

Dette års konfirmander ved Skæve Kirke
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Set og Sket

Tanker om det nye år
2009 – Det er altid lidt mærkeligt og
fremmed, når vi skal til at skrive et nyt
årstal.
2009, hvad mon dette nye tal gemmer?
365 ubrugte dage. Tænk, hvilke muligheder, oplevelser, udfordringer og
chancer!
Endnu et år af vores liv - vi ved ikke
hvad det bringer af godt eller dårligt.
Men det er et nyt år - og hvor dette nye
år end bringer os hen, må vi stole på, at
Gud går med os.
Harald Nielsen har i bogen ”Lysets
hjem” skrevet en bøn for det nye år ud
fra salme 90 i Det Gamle Testamente:
Gud, vore tider er i din hånd.
Hos dig er dagen i går, der svandt, som en
nattevagt.

Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven

Menneskene lader du blive til støv igen,
du sår dem år for år.
De er som græsset der gror;
ved morgen gror det og blomstrer,
ved aften er det visnet og tørt.
At tælle vore dage lære du os,
så vi kan få visdom i hjertet

Spaghettigudstjeneste

Tak, fordi du er vor bolig,
slægt efter slægt.
Amen.
Godt nytår. Mette Volsgaard

Konfirmandlejr

Præsteboligen skifter til jordvarme
Kirkefrokost

Koncert med “Gospel Singers”

Menighedsråd og ansatte på
udflugt til Skagen
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