
Skæve
Sogneblad

Marts • April • Maj 2008

Jernbyrd

Nyt Fra Foreningerne

Sø(mudder)parken



2 www.dybvadopenair.dk

Forår, forår, kom nu snart...

Sådan synger vi i en af de 
gamle børnesange. “Forår, 
forår kom nu snart, vi har 
ventet længe, vi vil ud og 
tumle os i de grønne enge. 
Når vi begynder at nærme 
os marts, vil vi meget gerne 
have forår. Det har så længe 
været mørkt og vådt. Så nu 
hvor foråret i følge kalend-
eren nærmer sig, begynder vi 
uvilkårligt at længes efter lyse 
og varme dage, efter blomster 
og fuglesang - efter at se børn 
der leger og cykler udenfor 
uden at være klædt ud som 
små rummænd - efter kaffe 
på terrassen og en snak over 
hækken.
Men længslen efter lys og 
varme kan vi også føle i mere 
overført betydning. Nogle 
gange kan vi føle, at vi er kørt 
fast og ikke rigtigt kan finde 
vejen ud i lyset igen. Vi synes 
måske at livet har givet os så 
mange nederlag, skuffelser 
eller sorger, at det er svært at 
finde glæden og livsmodet 
igen.

Længslen efter foråret, lyset 
og glæden, den kan vi også 
finde i en række af salmerne i 
salmebogen.
Salmen “Her vil ties, her vil 
bies” (DDS nr. 557) skrevet af 

Brorson, tager netop udgang-
spunkt i den længsel, som vi 
kan føle efter lys og varme. 
Salmen er formet som en 
samtale mellem to personer. 
Brorson har hentet inspira-
tionen til salmen i det Gamle 
Testamente - nemlig i Højsan-
gen kap. 2 vers 10-14. Her kan 
man læse om brudgommen, 
der kalder sin brud ud i det 
gryende forår: 

“Stå op, min kæreste, kom 
dog, min smukke! For nu er 
regntiden ovre, regnen er hørt 
op, den er borte. Blomsterne 
kommer til syne i landet, san-
gens tid er inde, turtelduens 
kurren høres i vores land. 
Figentræets frugt modnes, 
vinstokkens blomster dufter. 
Stå op, min kæreste, kom dog, 
min smukke!”

Brorson bruger i salmen 
bruden og brudgommen 
som et billede på mennesket 
og Gud. Bruden, som men-
nesket, der føler sig fanget i 
kulden og mørket og ikke kan 
finde noget tegn på håb. Og 
brudgommen, som Gud, der 
svarer det forpinte menneske 
og peger på alle de tegn, der 
er på, at foråret og sommeren 
er på vej.

Salmen følger nedenfor. I vers 
2 og 4 er det mennesket, det 
taler. I de øvrige 4 vers er det 
Gud.

1. Her vil ties, her vil bies, her 
vil bies o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at 
vente, kun ved at vente, vor 
sommer ind.

2. Trange tider langsomt 
skrider, langsomt skrider, det 
har den art;
Dagene længes, vinteren 
strenges, vinteren strenges, og 
det er svart! 

3. Turteldue, kom at skue, 
kom at skue bag gærdet hist!
Der skal du finde forsommers 
minde, forsommers minde, alt 
grønt på kvist. 

4. Eja, søde førstegrøde, 
førstegrøde af bliden vår!
Lad det kun fryse, lad mig 
kun gyse, lad mig kun gyse, 
det snart forgår.

5. Due, kunne du begrunde, 
du begrunde, hvad der nu 
sker!
Kulden den svækkes, blom-
sterne dækkes, blomsterne 
dækkes, jo mer det sner! 

6. Kom, min due, lad dig 
skue, lad dig skue med olie-
blad!
Se, nu er stunden næsten 
oprunden, næsten oprunden, 
som gør dig glad! 

Med ønsket om at foråret og 
sommeren må komme til os 
alle!  

Sognepræst Mette Volsgaard
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Den 2. marts sender Skæve 
Sogn frivillige indsamlere ud 
for at banke på så mange som 
muligt af byens gadedøre 
ved Folkekirkens Nødhjælps 
årlige sogneindsamling.

Pengene fra indsamlingen 
skal hjælpe børn og unge, der 
lever i aids-epidemiens sky-
gge, til en fremtid uden aids. 
15 millioner børn har mistet 
deres forældre pga. sygdom-
men – og dermed forældrenes 
kærlighed, forsørgelse og 
beskyttelse. Disse børn er i 
en yderst sårbar situation og 
særligt udsatte for traumer, 
fattigdom og overgreb – og 
dermed også i fare for selv at 
blive smittet med hiv.

Men der findes lyspunkter 
midt i håbløsheden, men-
nesker som ikke lader sig slå 
ud, men som er 

• besøgsvenner, der hjælper 
og støtter forældreløse 
”børnefamilier” i landsbyerne
• klubmedarbejdere, der 
giver forældreløse åndehuller 
midt i ensomheden; 
• undervisere, der lærer børn 
at tage hånd om sig selv, både 
fysisk og psykisk og 
• slægtninge, der tager børn 
til sig og kæmper for at lade 
dem vokse op som deres 
egne.

Du kan melde dig som ind-
samler søndag den 2. marts 
ved at kontakte menigheds-
rådsformand Henning Holm 
Olesen på telefon: 98 86 90 98

Det nytter
I 2003 fandt medarbejdere fra Folkekirkens Nødhjælp to 
forældreløse drenge på 12 og 14 år i en gennemblæst gren-
hytte, hvor de havde hutlet sig igennem i ni måneder uden 
hjælp. Den knugende følelse af ensomhed i grenhytten var 
overvældende. 

De to brødre – og mange andre forældreløse - fik hjælp af Sog-
neindsamling 2003. De fik noget at bo i, støtte til mad og skole-
gang og jævnlige besøg af voksne, der kunne bistå med råd og 
vejledning.

I 2007 er brødrenes situation helt forandret. De bor i hus med 
to værelser og latrin, og den ældste tjener efter endt skolegang 
så gode penge som cykelsmed, at han kan holde sin lillebror i 
skole.

”Vi kan næsten ikke tro, at det er os. At vi levede sådan dér. 
Nogle gange glemmer vi det lidt, men kun kort tid. Sådan 
noget kan man aldrig glemme,” siger brødrene, da de ser fotos 
af grenhytten.

Sogneindsamling 2008
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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

Dybvad Skoles elever har i de sidste par 
uger arbejdet i valgfagsblok med musicalen 
”Jernbyrd”, som er skrevet af sangeren, 
musikeren og forfatteren Sebastian. Og de 
vil fortsætte indtil musicalen bliver vist den 
13. marts. 

Temaet i musicalen er Vikingetiden, hvor 
danskerne efterhånden holdt op med at 
dyrke de nordiske guder og vendte sig mod 
kristendommen.
  
Musicalen bliver vist af 7., 8. og 9. klasses 
elever. Der er ca. 25 elever med og så skal 
3.-4. klasse være kor. Det er ikke alle elever 
der er med i musicalen - de som ikke er, ar-
bejder på forskellige værksteder, hvor man 
gør klar til musicalen. 

I de forskellige værksteder arbejder man 
med kulisser og kostumer, lyd og lys og PR. 

Elever fra 0.-6. klasse arbejder i uge 11 med 
Vikingetiden. Eleverne laver smykker,      
skjolde, runer, mad fra vikingetiden, de 
leger lege fra vikingetiden og de fremstiller 
tøj, som de skal have på til skolefesten.

Som sagt vises musicalen, torsdag den 13. 
marts, og vi håber der kommer mange 
forældre og søskende og ser musicalen. 

Skrevet af Dorthea og Anne fra 7. klasse

“Kors for en 
hammer”
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Dybvad Skoles elever i 7. - 9. klasse 
opfører musicalen “Jernbyrd” i Dyb-

vad Hallen torsdag den 13. marts. 

Til generalprøven kl. 12.30 er der 
gratis adgang for alle interesserede!

Projektet er støttet med 10.000 kroner af
Skæve Sogns Menighedsråd
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Som folk jo nok har bemær-
ket, går det  lidt trægt med 
færdiggørelse af Søparkens 
udvidelse. Gravemaskinen er 
pt. under reparation, og der 
mangler nu ca. 4 arbejdsdage 
forudsat føret bliver, så der 
kan køres igen. Vi håber på 
en periode med hård frost, 
så jorden kan bære, men det 
ser desværre ikke for lovende 
ud (global opvarmning eller 
sort uheld?). Slyngningen af 
bækken er færdig og brink-
erne skal nu have tid til at 
sætte sig, inden der bliver 
lukket op for vandet. Der 
mangler stadig at blive flyttet 
noget jord, og der skal læg-
ges stabilgrus på stierne. Vi 
er i øjeblikket  ved at under-
søge mulighederne for at få 
konstrueret en bro, der skal 
gå over bækken ud for Kær-
sangervej. 

Billeder taget 8. februar

Nyt fra Sø(mudder)parken
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Sæby Lokalkomité
i samarbejde med ”Hyggeholdet” på Dybvad Ældrecenter

SØNDAGSTRÆF
på Dybvad Ældrecenter

Søndag den 2. marts – søndag den 6. april – søndag den 5. maj
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

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 sog-
net, så hold øje med informationer herom i sogneblad 

og lokalpresse.

Menighedsrådsvalg 2008
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”Julen varer lige til Påske...” Derfor vil forælderå-
det i Dybvad dagpleje gerne ønske alle læsere en 
god jul og et godt nytår. 
Forældrerådet kunne i hvert fald gå på juleferie 
med god samvittighed på vegne af børnene i Dyb-
vad dagpleje: 
Fredag den 14. december var der ”Open by Christ-
mas” i Dybvad, og forældrerådet havde en bod på 
Hedens Plads, hvor vi solgte vafler, te, kaffe, saft og 
amerikansk lotteri. 
Vi var igen i år heldige, da vi måtte låne lokale af 
Leo, hvilket gjorde det muligt for os at have vores 
bod lige i hjertet af Dybvad. 
Det var en stor succes og vi fik udsolgt af både 
amerikansk lotteri og vafler. 
Vi havde samlet nogle flotte gaver ind hos de 
erhvervsdrivende i Dybvad og omegn - og tak til 
alle jer der sponserede gaver til det amerikanske 
lotteri. Der skal også lyde en stor tak til alle jer der 
lagde vejen forbi vores bod. Denne store opbakning 
gjorde, at vi fik et pænt overskud. 
Overskuddet var på 2113,- og vil gå til ”madpakke-
huset”, der forhåbentlig vil blive bygget på lege-
pladsen Svale/Mejsevej i løbet af foråret. 
Forældrerådet arbejder stadigvæk på at få de  
nødvendige tilladelser. Når vi får de endelige 
tilladelser, vil vi arrangere en arbejdsdag, hvor vi 
selvfølgelig også håber på stor opbakning.
Vi vil i forældrerådet gerne være med til at give by-
ens dagplejere og i særdeleshed børnene mulighed 
for at tilbringe meget mere tid på legepladsen og 
ude i den friske luft ved at give dem et sted at være 
når det regner lidt, men også når solen skinner så 
dejligt, at der er brug for skyggeplads.
 
Vi vil igen til næste år deltage i ”Open by Christ-
mas”, men har også besluttet af vi vil deltage i 
”Open by night” så hold øje med os; vi har noget 
spændende på programmet - og nej, det er ikke 
amerikansk lotteri denne gang, men til gengæld 
sjove aktiviteter for børn og andre med et legebarn 
i sig!

På glædelig gensyn til ”Open by night” eller ar-
bejdsdag på byens legeplads!

Bianca D. Svendsen
Forældrerådet, Dybvad dagpleje

Den 7. december var Pia, Karen og 7 dag-
plejebørn i Nordjyske Bank for at pynte 
juletræ. Børnene havde hver især lidt hjem-
melavet julepynt med, som de stolt hængte 
på juletræet, sammen med alt det øvrige, 
banken havde. Det blev et rigtig flot juletræ. 
Derefter fik vi rundstykker og saftevand – og 
nissen havde også stillet en skål slik til os, 
uhm!!!

Læs mere om vinterhalvåret
i dagplejen på side 10

Nyt fra dagplejen
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Tirsdag d. 4. marts kl. 14.00: Møde for ældre ved Benny Kusk, Aalborg

Tirsdag d. 4. marts kl. 19.30: bibelkursus i Gærum missionshus ved Helge Pedersen, Albæk.
“Forlad os vor skyld”

Onsdag d. 5. marts kl. 19.30: Bibelkursus i Gærum Missionshus ved Helge Pedersen, Albæk.
“Som også vi forlader vores skyldere”

10.-11. og 14. marts: Missionsuge i Dybvad missionshus:
Mandag d. 10. marts kl. 19.30: Kjeld Skovgaard, Sognepræst i Sæby
Tirsdag d. 11. marts kl. 19.30: Finn Mikkelsen, graver
Fredag d. 14. marts kl. 18.30 til senest 21.00: Familieaften hvor vi starter med at spise pizza . Det 
vil være lokale kræfter, der står for aftenen.

Tirsdag d. 1. april kl. 14.00: Møde for ældre ved Johnny Søndberg-Madsen, Thorshøj

Tirsdag d. 8. april kl. 19.30: Møde ved “Åbne Døre” - om mission i lukkede lande

Onsdag d. 16. april  kl. 19.30: Soldatermissionens forårsstævne hvor landssekretær Per Møller 
Henriksen kommer og fortæller.

Tirsdag d. 29. april kl. 19.30: Møde ved fritidsforkynder Villy Pedersen, Brønderslev

Tirsdag den 6. maj kl. 14.00: Møde for ældre ved Asbjørn Pedersen, Hjørring

Torsdag d. 8 maj: Forårsmøde i Sæby missionshus ved indremissionær Anders Jørgen Jensen, 
Års

Program forår 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
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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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I denne, ikke særlig hvide, vinter har vi i dagplejen deltaget i nogle hyggelige arrangementer.

Den 12. december var vi til julegudstjeneste i Skæve Kirke. I kirken fik vi fortalt en historie og vi 
sang julesange og nogle børn fra børnehaven gik Lucia-optog.
Bagefter var vi i hallen, hvor der var et hyggeligt traktement inden vi skulle danse om juletræ 
sammen med Nissemor. Bagefter fik børnene slikposer inden de skulle hjem og have en vel-
fortjent middagssøvn.

I begge legestuegrupper holdt vi juletræsfest den 6. og 18. december. Vi havde i vores gruppe 
inviteret bedsteforældre på besøg om formiddagen. Vi dansede om juletræ og Nissemor var 
også på besøg. Bagefter fik børnene en lille gave. Vi sluttede arrangementet med at få kaffe, 

æbleskiver og pebernødder. Pebernødderne havde 
børnene på et tidligere tidspunkt været med til at 
lave.

Fastelavn i år var lidt anderledes end de andre 
år. I år valgte vi at lade være med at slå katten af 
tønden, da vores børn er så små. Men vi hyggede 
stadig med børnene, nogle var klædt ud og vi sang 
fastelavnssange og vi fik fastelavnsboller. Så kan 
de sidenhen opdage, hvad det vil sige at slå katten 
af tønden, når de kommer i børnehave.

På dagplejernes vegne
Birthe Thimm

Vinterhalvårets gang i dagplejen
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Dybvad Boldklub

Fo
to

: S
ve

nd
 E

rik
 V

ol
sg

aa
rd

Siden sidste udgivelse har 
U12 fodboldholdet fra DHF 
(Dybvad – Hørby – Flauensk-
jold) deltaget i Jydsk Mester-
skab udendørs. Det gik ikke 
så godt, men det var utroligt 
flot, at holdet kom i finalen.

Indendørs aktiviteter er snart 
afsluttet for denne sæson. 
DHF’s ynglinge har været 
til Jysk Mesterskabsstævne i 
indendørs fodbold i Esbjerg. 
Det resulterede i en delt tred-
jeplads i semifinalen. 
Det er imponerende, at de 
nåede så vidt.

Håndboldturneringen er også 
snart slut. Drenge Puslinge 
ligger pt. som nummer 2, 
mens det ikke går slet så godt 
på spinde-siden. 
Det unge damehold er så 
ungt, at det kan kaldes yn-
glinge. De deltager sammen 
med dame-juniorerne i Rød-
spættecup,  Frederikshavn. 

Udendørs er seniorfodbold 
samt hold ned til U-12 startet 
træningen. Seniorhold og 

U-16 holdt standerhejsning 
i bidende kulde den 2. feb-
ruar (den eneste vinterdag 
indtil nu). U-14 og U-12 holdt 
standerhejsning i Hørby den 
9. februar. Igen i år vil næsten 
alle vores ungdomshold delt-
age i holdsammenslutning 
med Hørby og Flauenskjold. 

I bestyrelsen planlægger 
vi generalforsamlingen 
torsdag den 28. februar kl. 
20.15. Vi håber på, at mange 
spillere samt forældre til 
ungdomsspillerne møder 
op. På valg er Rita Ryenbo 

samt Kirsten Jensen. Carsten 
Simonsen ønsker at udtræde 
af bestyrelsen før tid, hvorfor 
hans afløser vælges for 1 år. 

Sommerens program er under 
forberedelse. Idrætsugen 
rykkes i år til uge 26, da 
skolebørnenes sommerferie er 
flyttet.  

                                                                                 
På Dybvad Boldklub’s vegne
Kirsten Jensen

Standerhejsning for piger i Flauenskjold 9. februarStanderhejsning i Dybvad den 2. februar

Standerhejsning i Hørby for drenge den 9. februar
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Indvielse af konfirmandstuen
Her i foråret er konfirmandstuen på Skævevej 67 blevet renoveret.

Det fejrer vi med en indvielse torsdag den 10. april kl. 19.30.
I løbet af aften vil de blive mulighed for at høre om nogle af de mange 

ting, der gennem tiderne er foregået i konfirmandstuen.

Alle er velkomne
Venlig hilsen Skæve sogns menighedsråd

Døbt den 27.01.2008: Johan Tornøe Therkildsen,
forældre: Tanja Tornøe Knakkergaard

og Jan Therkildsen

Døbt den 11.11.2007:
Maria Erreboe Risgaard Eriksen,
forældre: Tina Erreboe Eriksen

og Carsten Risgaard Eriksen
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Indvielse af konfirmandstuen
Her i foråret er konfirmandstuen på Skævevej 67 blevet renoveret.

Det fejrer vi med en indvielse torsdag den 10. april kl. 19.30.
I løbet af aften vil de blive mulighed for at høre om nogle af de mange 

ting, der gennem tiderne er foregået i konfirmandstuen.

Alle er velkomne
Venlig hilsen Skæve sogns menighedsråd

Døbt den 18.11.2007: Kamille Mølbjerg Thomsen,
forældre: Karin Mølbjerg Thomsen og Anders Thomsen
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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:
Svend Erik Volsgaard

Marts 2/3 kl. 10.30 
 9/3 kl. 09.00 Johnny Søndberg-Madsen
 16/3 kl. 14.00 PALMESØNDAG
   Minikonfirmanderne medvirker
 20/3 kl. 18.00 Fælles påskemåltid bagefter
 21/3 kl. 10.30 Langfredag
 23/3 kl. 10.30 Påskedag
 24/3 kl. 10.30 Fælles gudstjeneste i Badskær
 30/3 Kirken er lukket pga. renovering af
  varmeanlægget

April 6/4 kl. 10.30
 13/4 kl. 09.00 Johnny Søndberg-Madsen
 18/4 kl. 10.30 St. Bededag. Konfirmander
   medvirker.
 20/4 kl. 10.30
 27/4 kl. 19.00 Salmesangsgudstjeneste

Maj 1/5 kl. 10.30 Konfirmation
 4/5 kl. 10.30
 11/5 kl. 10.30 Pinsedag
 12/5 Friluftsgudstjeneste i Sæby.
  Se nærmere i aviserne.
 18/5 kl. 19.00
 25/5 kl. 09.00 Johnny Søndberg-Madsen

Juni 1/6 kl. 10.30
 8/6 kl. 10.30
 15/6 kl. 10.30
 22/6 kl. 10.30

www.skaevesogn.dk
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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, 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 26. februar.

Venlig hilsen Anne Hejslet og Mette Volsgaard

minikonfirmand

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 11. marts
Tirsdag den 8. april
Tirsdag den 13. maj

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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Arrangementer i Skæve Kirke
Vi synger påsken ind
Onsdag den 12. marts, kl. 19.30 er der 
sangaften i Skæve kirke. Programmet 
er sammensat af organist Birger Skov-
holm og kirkesanger Verner Knudsen, 
og vil bestå af en blanding af påske- og 
forårssange.

Fællesspisning
Skærtorsdag den 20. marts 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 40 kr. pr. person. 
Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk

Palmesøndag
den 16. marts er der familiegudstjeneste i kirken kl. 
14.00. Minikonfirmanderne medvirker. Efter guds-
tjenesten er der kaffe og sodavand i konfirmandstuen.

Koncert
Tirsdag den 22. april kl. 19.30 er der koncert med 
Jerslevkoret i Skæve Kirke. Alle er velkomne.
Gratis adgang.


