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Sankt Hans er forbundet med 
sommer, sol og varme. Det 
er sankthansdag den 24. juni, 
men aftenen før fejrer vi den 
med bål og fest.

Men hvem er egentlig Sankt 
Hans? 

Sankt Hans er et andet navn 
for Johannes Døberen, som 
man kan læse om i Det 
Nye Testamente. Johannes 
var et halvt år ældre end 
Jesus. Og vi fejrer da også 
deres fødselsdage med seks 
måneders mellemrum. I 
Bibelen fortælles det, at 
Johannes Døberen levede ud i 
ørkenen, hvor han prædikede 
for folk og opfordrede dem 
til at omvende sig og lade sig 
døbe. Og på den måde kom 
han til at bane vejen for Jesus.

I gamle dage mente man at 
naturen var særlig fyldt af 
kraft omkring Sankt Hans. 
Derfor indsamlede man urter, 
valfartede til hellige kilder og 
tog varsler.

Sognepræst Christina Smith 
skriver følgende om planten 
Johannes urt: 
 
Helt tilbage i før-kristen tid har 
Sankt Hans været forbundet 
med trolddom og overnaturlige 
kræfter, og da Danmark overgik 
til kristendommen, fulgte den 
folkelige overtro med – nu blot 
med andre historier. Mange 

af de planter, der blomstrer til 
Sankt Hans, er blevet tillagt 
særlige egenskaber, og én af de 
mest spændende (og nyttige!) er 
prikbladet perikum – på latin: 
hypericum perforatum.
 
Prikbladet perikum vokser 
nærmest overalt: Langs marker 
og enge. Den blomstrer i juni-
juli og er let at kende: Ca. 30-50 
cm. høj med små blade uden stilk 
og med de gul-gyldne blomster 
siddende på sideskuddene på 
hovedstænglen. Holder man 
blade og blomster op mod 
lyset, kan man se et stort antal 
gennemskinnelige prikker, 
der ligner nålestik, men som i 
virkeligheden er oliekirtler.
 
Prikbladet perikum indeholder 
det røde farvestof hypericin 
jf. navnet hypericum. Dette 
farvestof er ikke umiddelbart 
synligt, men gnider man 
kronbladene mellem fingrene, 
bliver huden blodrød.
 
Planten kaldes også for 
Johannes-urt. Legenden fortæller 
nemlig, at den voksede frem på 
det sted, hvor Johannes Døbers 
blod faldt på jorden, da hans 
afhuggede hoved blev båret 
frem for Herodes, og hans kone, 
Herodias, stak en nål igennem 
hans tunge!
 
Ved at gnide planten mellem 
hænderne får man ikke blot røde 
fingre. Der opstår også en fin, 
røgelsesagtig duft, og sammen 
med legenden om Johannes 
Døber gav det tidligt perikum 

en plads imellem de ting, kirken 
brugte ved djævleuddrivelser. 
 
Dette har skaffet planten endnu 
et tilnavn: fuga daemonum, 
hvilket betyder ”djævelens 
flugt”. I et forsøg på at udrydde 
planten, gennemborede 
(perforerede) djævelen den med 
sit spyd. Men planten helede 
sig selv. Og derfor må djævelen 
flygte, hver gang man gnider 
blomsten mellem hænderne.
 
Sindssygdom blev længe 
betragtet som djævlebesættelse, 
og herfra stammer sikkert det 
gamle husråd at smøre sig med 
den friske plantesaft i hovedet 
mod melankoli. I dag ved man, 
at de aktive stoffer i prikbladet 
perikum rent faktisk modvirker 
lette depressioner, og perikum 
er derfor en vigtig ingrediens i 
håndkøbs– og naturmedicin til 
behandling af modløshed.
 
Det røde farvestof gav også 
tidligt planten et ry som 
sårhelende middel. Også 
et ry, som videnskaben 
siden har kunnet bekræfte. 
Foruden denne sårhelende 
egenskaber har planten været 
brugt som feberstillende og 
fordøjelsesregulerende middel.

I dag er der nok ikke mange 
der stadig forbinder disse ting 
med Sankt Hans. Men tilbage 
står, at Sankt Hans aften er en 
ganske særlig aften, hvor vi 
sammen fejrer sommeren og 
fællesskabet. 

Rigtig god sommer!
 

Sognepræst Mette Volsgaard

Sankt Hans
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Dybvad Idrætsklub har haft 
atletik på programmet i 
næsten 40 år, og for de mange 
børn og unge, der har været 
aktive i klubben, er der ingen 
tvivl om, at nogle af de største 
oplevelser har været i forbin-
delse med venskabsbesøg.

Dybvad IKs første venskabsk-
lub var norsk, nemlig Romed-
al IL, i nærheden af Hamar. 
Her blev det til mange besøg, 
hvor vi bl.a. som et kuriosum 
kunne tage en sneboldkamp 
midt om sommeren, når vi 
var på vores tur op i bjergene. 
Vi har også i forbindelse med 
disse besøg været tilskuere 
til et par af de store stævner, 
der blev afviklet på Bislett 
Stadion i Oslo, og hvor vi var 
vidne til flere verdens-reko-
rder. 

I 1977 fik så vi en henvendelse 
fra atletikklubben i Hjørring. 
De havde en venskabsklub i 
nærheden af Göteborg, og da 
atletikken i Hjørring på det 
tidspunkt var gået lidt i stå, 
blev vi spurgt, om 
vi kunne tænke os 
at blive venskabsk-
lub med Sävedalens 
AIK. Det kunne vi 
da godt. Det er i 
tidens løb blevet til 
flere træningsophold 
i Sverige, og vi har 
samtidig deltaget 
i næsten alle de 
udgaver af Säved-
alsspelen, der har 
været. Dette stævne 
har deltagelse af 
op imod 1000 delt-

agere. Desværre kan vi ikke 
deltage i år, da stævnet falder 
sammen med de vestdanske 
mesterskaber. Til gengæld får 
vi i starten af august besøg af 
ca. 60 aktive og forældre fra 
vores svenske venskabsklub.

Sidste skud på stammen 
af venskabsklubber kom 
til i 1983. Håndboldklub-
ben fra Agersted havde ved 
et stævne i Holland truffet 
nogle spillere, hvis forældre 
var stærkt engageret i atletik. 
De havde spurgt, om ikke 
Agerstedfolkene kendte en 
atletikklub, der kunne tænke 
sig et samarbejde. De henviste 
så til Dybvad IK, og under et 
besøg i Danmark stod Ingrid 
og Hans Eilers pludselig i 
Dybvadhallen for at snakke 
eventuelt samarbejde. Vi blev 
hurtigt enige om, at det ville 
vi meget
gerne. 

Det er så baggrunden for, at 
Dybvad Idrætsklub i 6 dage 
omkring pinse var vært for et 

vellykket venskabsbesøg fra 
sin tyske venskabsklub, TV 
Norden. Klubben kommer fra 
Norden, der har 25.000 ind-
byggere og ligger tæt på den 
hollandske grænse.

Der var ved dette besøg tale 
om et lille jubilæum, idet 
tyskerne altså første gang be-
søgte Dybvad i 1983. Gennem 
de mange år har Dybvad IK 
haft besøg af venskabsklub-
ben næsten hvert år. I starten 
var det fortrinsvis de ældste 
fra ungdomsafdelingen samt 
seniorer. Men i de sidste 
mange  år har TV Norden  
hvert år sendt nogle af sine 
11-13 årige på den eftertragt-
ede tur til Danmark.

TV Norden har gennem 
mange år haft en af de en af 
de stærkeste ungdomsafdelin-
ger i tysk atletik.
Men også på seniorsiden har 
de vist stor styrke med blandt 
andet deltagere på landshol-
det og en enkelt aktiv som 
deltager i flere olympiske 

Tysk venskabsbesøg hos 
DYBVAD IDRÆTSKLUB
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lege. Klubben har også en stor 
bredde, hvilket kommer til 
udtryk ved, at klubben gen-
nem mange år har været i 
finalen mellem de seks bedste 
seniorhold i Tyskland.

Klubbens styrke blev yder-
ligere sat i relief, da man i 
Norden ved århundredskiftet 
valgte århundredets bedste 
idrætsudøvere. Byen havde 
besluttet at hædre bedste 
kvindelige og mandlige 
sportsudøver samt bedste 
kvindelige og mandlige hold. 
Og her løb TV Norden næsten 
med det hele. Århundredets 
sportskvinde blev Ingrid 
Eilers, der i adskillige år har 
stået i spidsen for den stærke 
atletikafdeling og som leder 
og træner har haft enorm 
betydning for klubbens posi-
tion. Selv om Ingrid Eilers til 
efteråret fylder 80 år, fungerer 
hun stadig som træner i ung-
domsafdelingen 14-15 timer 
om ugen. Samtidig går adskil-
lige weekends med at følge 
de unge aktive ved stævner 
rundt om i Tyskland.

Frank Müller, som gennem 
mange år var klubbens ab-
solutte profil, blev valgt til 
århundredets mandlige idræt-
sudøver. Frank har droslet 
den aktive karriere meget 
ned efter at have deltaget 
ved flere olympiske lege som 
tikæmper. Men han er dog 
stadig med hos TV Norden, 
når holdet stiller til kamp om 
det tyske mesterskab.

Endelig blev TV Nordens 
hold af tikæmpere århun-
dredets bedste mandlige 
mandskab. Kun et kvindeligt 
håndboldhold forhindrede, at 
TV Norden løb med alle titler.

Med det rigtig flotte vejr fik 
den tyske trup på 20 aktive 
og 5 ledere med Ingrid Eilers 
i spidsen et godt ophold i Dy-
bvad, hvor der er meget fine 
faciliteter omkring klubhus, 
hal og stadion.

Som sædvanlig blev det til 
flere ture i det nordjyske. 
Bl.a. til Aalborg, hvor ZOO 
blev besøgt efter en træn-
ingslektion på Skovdalens 
kunststofstadion. Desuden 
var truppen i Frederikshavn 
Svømmehal, hvorfra turen gik 
videre til området omkring 
Tversted.  Også Sæby, Skagen 
og Lyngså blev besøgt og i 
det fine vejr blev der lejlighed 
til at smide sko og sokker og 
få årets første kontakt med 
badevandet. Den traditionelle 
tur til Fårup Sommerland 
blev også gennemført i fint 
vejr.  Fredag eftermiddag var 
der nålestævne på Dybvad 
Atletikstadion, og det blev 
som sædvanlig fulgt op af en 
dejlig grillaften. Her havde 
tyskerne selskab af 50 børn og 
forældre fra Dybvad IK. 

Ved eftermiddagens stævne 
fik venskabsklubben også vist 
stor styrke. Der var nemlig 
nåle til samtlige tyskere, der 
erobrede 7 guld, 10 sølv og 3 

bronze. Værtsklubben, Dyb-
vad IK, fulgte dog godt med 
ved at opnå følgende nåle:

bronze
Silja Ahlstrøm
Nanna Nissen
Anne Jensen
Amalie Jensen
Cecilie Jensen
Camilla Svenstrup

sølv
Helene Nyby
Katrine Christensen
Signe Jensen
Sidsel Jensen
Anne Mortensen
Lærke Ahlstrøm
Nicolai Jensen

guld
Line Andersen
Jakob S. Kristensen

Desuden opnåede Anne 
Kruisselbrink så mange point, 
at hun som den første i Dy-
bvad IK gjorde sig fortjent 
til en SUPERNÅL, der er en 
nyskabelse inden for Danske 
Gymnastik- og idrætsforenin-
ger.
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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
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Besøg skolen på 
www.dybvad-skole.dk

Sommerfest i
Præstegårdshaven

Menighedsrådet inviterer til sommerfest i Præstegårdshaven,

fredag den 13. juni kl. 18.30
Medbring selv kødet til grillen, så serverer vi salat, kartofler og 

drikkevarer, samt kaffe og dessert. Alle er velkomne!

Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98 86 41 10 eller mail 
mv@km.dk senest onsdag den 10. juni.

 

På gensyn!
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Til efteråret er der valg til menighedsrådet!

For at skabe liv og vækst i og omkring Skæve Kirke, er det nødvendigt med et 
godt og aktivt menighedsråd. 

Først i september afholdes et orienterende møde i sognet, så hold øje med infor-
mationer herom i sogneblad og lokalpresse.

Konfirmander i Skæve Kirke 
1. maj 2008
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Christian Mathias Andersen, Line Bentsen , Daniel Nørlund Brohus, Casper Christensen, 
Jacob Eduardsen Christensen, Joachim Roland Hejslet, Christian Buus Jakobsen, Camilla Har-
vej Jensen, Eva Brorsen Jensen, Matilde Mølholt Jensen, Pernille Ellemann Jensen, Charnette 
Karlsen, Niels William Vindum Larsen, Fie Steenberg Lorentzen, Anne Birk Mortensen, Lars 
Bo Nepper, Dorthea Bruun Nielsen, Laura Carstens Olsen, Rasmus Riis Grønbæk Pedersen, 

Nicholai Bøje Poulsen, Maibrit Skinbjerg, Jonas Andreas Thomsen, Christina Østergaard 
Trangeled, Thomas Vanggaard, Sognepræst Mette Volsgaard
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Nyt fra dagplejen
Anden onsdag i maj ( i år den 
14. maj) havde vi som altid 
dagplejedag. 

Vi gik igen i år en tur gen-
nem byen, og endte på lege-
pladsen. 

Her blev der serveret saft, 
kaffe og Rasmus Klump 
kagemand, som Nordjyske 
Bank igen i år var så venlige 
at sponsere. 

Den 19. juni går turen til Farm 
Fun ved Ålbæk, hvor vi skal 
klappe en ged, se de krøllede 
grise og kæle for kaninerne. 

Mon ikke også der bliver tid 
til en tur i traktoren for både 
børn og voksne? Turen til 
Farm Fun er altid en hyggelig 
tur, hvor vi er mange børn og 
voksne, der er afsted.

Der vil også blive arrangeret 
en arbejdsdag på legepladsen 
inden for de næste måneder. 
Vi håber på, at mange af 
byens borgere vil deltage. Der 
vil være lidt godt til ganen til 
alle deltagende. 

Mere om dette på opslag i 
Dagli’ Brugsen m.m.

Dorte Jensen

Fotos: Mette Volsgaard
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Program sommer 2008

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.
“Møde for ældre” som det kaldes, har eksisteret i mange år. Det er et samarbejde mellem 
Indre Mission i Dybvad og Skæve kirke.
Alle er meget velkomne til at deltage.

Med venlig hilsen Mette Volsgaard

Møde for ældre

 
Tirsdag den 3. juni kl. 14.00:

Møde for ældre v/ Georg Thomassen, Dybvad

Søndag den 8. juni: 
Udflugt sammen med “Børneklubben Gnisten “ Vi starter med

Gudstjeneste i Skæve kirke kl. 10.30 og kører derefter i private biler til
Farmfun Dyrepark i Aalbæk. Vi tager selv madpakke med og der vil være

kørelejlighed til dem som ikke har bil. Vi regner med at være hjemme ca. 17.00.

Tirsdag den 17. juni kl. 19.30 i missionshuset:
Møde ved missionær Preben Hansen fra Ålborg.

Vi deltager i 
Bibelcamping i Sæby fra d. 26. juli til d. 8. august

Tirsdag den 5. august kl. 14.00: 
Møde for ældre v/ Mette Volsgaard

Tirsdag den 26. august kl. 19.30 i missionshuset: 
Møde ved sognepræst Brian Christensen, Elling. 

Han taler over emnet “Frigjort i Kristus“
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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

Sidste gang inden sommerferien er den 17. juni.
Vi starter igen den 4. september.

Vi glæder os til at se jer!

Fo
to

: S
ve

nd
 E

rik
 V

ol
sg

aa
rd

Udendørs fodbold og boldleg for de mindste i 
Dybvad Boldklub

7. april gik sæsonstart for de mindste fodbold spillere i boldklubben. Der var mødt rigtig mange 
op til den første gang.

Vi tilbyder fodboldhold for de 5 - 8 årige piger og drenge. Og skulle der stadig sidde nogle børn 
derude som har lyst til at spille fodbold i den alder er der stadig mulighed for at komme på 

holdene. 

De 5-6 årige spiller 3 mandsfodbold på lille bane og med små 3 mands mål. Der er meget fokus 
på mange boldberøringer og at det skal være sjovt at gå til/spille fodbold. Hver kamp varer ca. 

6 min. Kampene foregår i stævneform med 2 små stævner før og efter ferien.
Anne Osterland træner disse hold hver mandag kl. 17-18.

De 7 og 8 årige spiller begge på 5 mands mål dvs. halv håndboldbane og med fast målmand. 
Bo Bentsen og Jesper Kristensen træner disse hold. Her mangler vi især spillere, så MØD OP på 

stadion mandag kl. 17-18 hvis du har lyst til at prøve at spille fodbold.

Som noget lidt nyt har vi forsøgt at starte udendørs boldleg op. For de mange 3-4 årige var det 
nok den indendørs boldleg de havde i tankerne da de mødte op. 

Til udendørs boldleg leger vi lidt, og ofte med en bold og øver bl.a. ”luftere” og laver ”isvafler” 
med keglerne. De mange voksne kommer ofte på banen som hjælpere og vi prøver at spille lidt 
fodboldkamp engang imellem. Men det kan være svært at acceptere når nogen tager bolden fra 

én, så det er ofte bedst at lege endnu.

Trænerne er Line, Matilde, Casper og Tove, 
og de garanterer at der er potentiale i de unge gutter!
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Dybvad Boldklub

Fo
to

: S
ve

nd
 E

rik
 V

ol
sg

aa
rd

Dybvad Boldklub har siden 
sidste udgivelse haft gang i 
mange aktiviteter. 

Indendørs aktiviteter er afs-
luttet. Drenge Puslinge-holdet 
var med i kredsmesterskab-
erne, men måtte se sig slået i 
Tårs.
Det er utroligt flot, at det 
hold, der aldrig havde spillet 
håndbold før, kunne klare sig 
så godt.
 
Dame junior-holdet deltog 
også i kredsmesterskaberne i 
Skørping, men også de måtte 
se sig slået. 
I påsken deltog damejun-
iorerne i RødspætteCup i 
Frederikshavn. Alle spillerne 
boede i klubhuset under hele 
turneringen, så det betød 
også, at der var hygge selv 
udenfor håndboldbanen. 

Fodboldturneringen er nu 
i fuld gang. Ungdomshold-
ene træner og spiller kampe 
i enten Flauenskjold, Dyb-
vad eller i Hørby. Mange af 
holdene trænes af trænere fra 
Dybvad. 

Herreholdene i serie 4 og 6 
træner under ledelse af Hen-
rik Jensen. Der er i år mange 
spillere tilmeldt, og indtil 
videre har holdene klaret sig 
rimeligt.

Generalforsamling er vel 
overstået. Der blev valgt ny 
bestyrelse – efter kampvalg. 
Det er ikke mange klubber, 

der er i den heldige situation. 
Den nye bestyrelse består af 
nyvalgt: Tove Hanghøj og 
Egon Jensen samt genvalg til 
undertegnede Kirsten Jensen. 
I øvrigt består bestyrelsen af 
Jøren Christiansen og Lynge 
Sort Jensen.  

Jeg vil gerne benytte mulig-
heden for at takke for godt 
samarbejde til Rita Fyenbo og 
Carsten Simonsen. 

Boldklubben har igen i år 
været i Hjallerup Maskinfor-
retning under åbent hus fra 
den 1. – 4. maj. Opgaven be-
stod igen i år af at passe kaffe-
boden og sørge for at der altid 
var frisk kaffe, saftevand  og 
småkager. Vi havde samtidig 
en kiosk med is, slik, pølser, 
øl og sodavand. Der er ca. 70 
hjælpere i gang i denne week-
end, som vi håber vil give et 
pænt overskud til klubben.

I øvrigt er bestyrelsen i gang 
med at planlægge idræts-
ugen, som i år starter den 22. 
juni og afsluttes med gade-
fodbold og fællesspisning  
den 28. juni. 

Dog vil Sankt Hans aften 
igen i år foregå i Søparken.  
Nærmere program vil blive 
husstandsomdelt senere. 

Endvidere vil flere ungdom-
shold deltage i Kattegat Cup 
i perioden fra den 24. – 27. 
juli, så der vil igen i år være 
mange forældre, der holder 
ferie langs sidelinierne i 
Grenå. 

Boldklubben vil igen i år 
hjælpe til i forbindelse med 
Open Air den 9. august i 
Søparken. 
                                                                            
På vegne af Dybvad Boldklub
                                                                                            
Kirsten Jensen

DHF’s U16-hold med trænerne 
Henrik Jensen og Jesper Madsen
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Lørdag 7/6 kl. 10:00 U 12 DHF - Nr.sundby 
Lørdag 7/6 kl. 13:30 S 4 Dybvad - Kvissel 
Søndag 8/6 kl. 14:00 U 16 DHF - Horne 
Torsdag 12/6 kl. 19:00 S 6 Dybvad - Bangsbo 
Lørdag 14/6 kl. 10:00 U 14 pi DHF - Astrup 
Tirsdag 17/6 kl. 19:00 U 16 DHF - Voerså 7-mands
Torsdag 19/6 kl. 19:00 U 16 DHF - Tornby 
Fredag 20/6 kl. 17:30 U 11 DHF - Sindal 7-mands
Fredag 20/6 kl. 18:00 U 12 DHF - V.Hassing/Gandrup 
Lørdag 21/6 kl. 10:00 U 10 DHF - Dr. lund   2 baner 7-mands
Lørdag 21/6 kl. 10:40 U 10 DHF - Sulsted   2 baner 7-mands
Søndag 22/6 kl. 11:00 S 4 Dybvad - Syvsten 

Kampe på Dybvad Stadion
Dybvad Boldklub

Vi har haft dillettant den 14.-15. marts. Rigtig god tilslutning, fredag
aften og lørdag eftermiddag prøvede vi med kaffe og lagkage, det var folk

tilfredse med. Lørdag aften var der dans og musik med Morten Baggesen, og ca. 70 personer 
havde fundet vej.

 Vi har haft generalforsamling den 31. marts i Butikken.
Der var 22 fremmødte, og vi fik lavet en bestyrelse på 7 personer og 2

suppleanter. Bestyrelsen ser sådan ud:

   Formand:   Henning Hede
   Næstformand:  Benny Attrup
   Kasserer:  Jørgen B. Nielsen    (uden for bestyrelsen)
   Sekretær:  Lone Hede
   Menig:  Dorthe Jakobsen, Niels Søgaard og Anni Nielsen
   Suppleanter:  Eva Huus og Randi Skinbjerg.
 

Eftermiddagsklubben er åben hver mandag fra kl. 14-16.30 og ledes af Gethe og Jørgen 
B.Nielsen, Anni Nielsen og Bodil Christensen. Alle er velkomne!

 Vi regner med at holde en grillfest i løbet af sommeren, se opslag på vores skilte.
 

På  Skæve Borgerforenings vegne
Henning Hede

Nyt fra Skæve Borgerforening
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Døbte i Skæve Kirke

2. marts 2008: Marie Birkkjær Nielsen,
forældre: Rikke Mortensen og Kristian Birkkjær Nielsen

2. marts 2008: Josefine Katrine Wunderov,
forældre: Mette Katrine Jensen og Martin Wunderov
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Gudstjenesteliste
Skæve Kirke

Kirkebilen kører til samtlige 
gudstjenester og arrange-
menter 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 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

Juni 1/6 kl. 10.30
 8/6 kl. 10.30
 15/6 kl. 10.30
 22/6 kl. 10.30
 29/6 kl. 19.00 Salmesangsgudstjeneste

Juli 6/7 kl. 09.00 Johnny Søndberg-Madsen
 13/7 kl. 10.30 Johnny Søndberg-Madsen
 20/7 Ingen gudstjeneste
 27/7 kl. 10.30

August 3/8 kl. 09.00
 10/8 kl. 10.30
 17/8 kl. 10.30
 24/8 kl. 09.00 Johnny Søndberg-Madsen
 31/8 kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste. Se nærmere  
   i Østvendsyssel Folkeblad

September 7/9 kl. 10.30 Høstgudstjeneste
 14/9 kl. 09.00
 21/9 kl. 19.00
 28/9 kl. 10.30

www.skaevesogn.dk
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Omkring Skæve Kirke

Kan du ikke lige huske melodien, eller mangler du 
noget af teksten til en salme , så kan man på 
www.dendanskesalmebogonline.dk
 høre melodien og læse teksten på alle salmer i 

salmebogen! 

Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
følgende hverdage: 

Tirsdag den 10. juni
Tirsdag den 12. august

Tirsdag den 9. september

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.

Vægtæppe lavet af minikonfirmanderne, pinsen 2008
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Set og Sket

Sogneindsamlingen til Folkekirkens 
Nødhjælp den 2. marts gav ca. 4.500 

kroner i Skæve Sogn

Minikonfirmanderne opfører bibelfortællingen 
“Den fortsabte søn”

Minikonfirmanderne på besøg i Skæve Kirke

Fællesspisning i det nye konfirmandlokale 
Skærtorsdag den 20. marts Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Sæbygaard Skov


