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Som noget nyt vil vi i år fejre Kyndelsmisse i Skæve kirke – 
Det sker ved en aftengudstjeneste den 2. februar.  
Kyndelmisse betyder lysmesse, og er en gammel tradition.  
I meget gamle dage (før reformationen) blev den fejret med 
lysprocession til kirkerne for at indvie de vokslys, der skulle 
bruges i kirken det kommende år. Derudover var det også 
skik, at kirkegængerne fik indviet lys, som man kunne have 
liggende derhjemme og tænde i tilfælde af sygdom og død.   

Marias renselsesfest
Samtidig markerer Kyndelmisse også, at der nu er gået 40 
dage siden Jesu fødsel. Ifølge Moseloven skulle en kvinde reg-
nes for uren i 40 dage efter fødslen af et drengebarn (80 dage 
efter fødslen af en pige!) Og på den 40. dag skulle hun så gen-
nemgå en renselsesceremoni, for igen at kunne komme i temp-
let. I Danmark fortsatte fejringen af Kyndelmisse et stykke 
efter reformationen, men blev så afskaffet som helligdag. 

De folkelige traditioner
Ligesom mange af vores andre helligdage har Kyndelmisse 
(Eller Kjørmes Knud, som den også kaldes) rødder i en folke-
lig tradition. På Kyndelmisse fejrer man nemlig også, at man 
nu er kommet halvvejs igennem vinteren. Før i tiden anså 
man denne dag for at være årets koldeste. Deraf kommer også 
betegnelsen ”Knud”, der betyder streng frost. Der var også 
andre folkelige traditioner knyttet til Kyndelmisse. F.eks. blev 
den brugt til at tage varsler for det kommende år: ”Sner det på 
Kyndelmissedag, bliver det tidligt forår”, sagde man.  
 
Kyndelmisse i dag
I de seneste år er skikken med at fejre Kyndelmisse i kirken 
blevet genoplivet herhjemme, dog ikke som en Mariafest eller 
til indvielse af lys, men derimod med fakkeltog og gudstjene-
ster, hvor vi takker Gud, fordi han har givet os lyset.  
 
Ved gudstjenesterne takker vi for lyset, som han skabte på 
skabelsens morgen, og for lyset, som blev tændt, da Jesus blev 
født julenat. 
Jesus sagde om sig selv: ”Jeg er verdens lys”, og det er det vi 
fejrer ved at holde gudstjeneste midt i den kolde og mørke 
vinter - på Kyndelmisse.

Indtil da: Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle!
Mette Volsgaard
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SixPack
Henning Stærk

Bamses Venner 
Østre Gasværk

Die Herren
Shakin’ Stevens

DYBVAD OPEN AIR
lørdag den 7. august 2010

kl. 12.00 til 24.00
i Søparken

www.dybvadopenair.dk
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Den 7. marts 2010 sender Skæve Sogn og Fol-
kekirkens Nødhjælp igen frivillige indsamle-
re på gaden for at bekæmpe sulten i verden.

Hvert sjette menneske 
på kloden får ikke nok 
at spise. En af årsagerne 
til, at cirka en milliard 
mennesker hver dag må 
gå sultne i seng, er klima-
forandringer. Klimafor-
andringerne rammer de 
fattige hårdt. De har hver-
ken råd eller teknologi til 
at sikre sig mod tørke, oversvømmelse eller 
stigende vandstand i verdenshavene.

Bangladesh
• er 3 gange så stort som Danmark
• har 145 mio. indbyggere
• cirka 20 mio. bor i kystnære områder, 

som trues af oversvømmelser og sult på 
grund af stigende vandstand og hyppi-
gere cykloner

Det kan du få for en 50’er
• Grøntsagsfrø til 4 familier (1 pakke består 

af 5 forskellige poser frø)
• En fødevarepakke, der kan strække til en 

familie i 2 uger

Folkekirkens Nødhjælp uddeler
blandt andet

• Fødevarepakker med ris og linser
• Fiskenet
• Ænder
• Grøntsagsfrø
• Regnvandsopsamlere

Skæve Sogn bekæmper sult

Et af de områder, der er særlig udsat, er det 
sydlige Bangladesh. Her trues omkring 20 
mio. menneskers hjem og livsgrundlag af 

stigende vandstand og 
hyppigere cykloner og 
tropiske storme.
Folkekirkens Nødhjælp 
og lokale samarbejds-
partnere hjælper folk på 
fode, når katastrofen har 
ramt – og støtter folk, der 
arbejder på at gøre deres 
landsbyer mere robuste, 
så de bedre kan modstå 

modstå både stigende vandstand og cyklo-
ner.

Meld dig som indsamler til ind-
samlingsleder Henning Holm 
Olesen, tlf. 98 86 90 98



Nu nærmer juletiden sig, og på Dybvad 
Ældrecenter har vi indledt den med et meget 
vellykket julemarked.

Forud er gået indsamling af flotte gevinster 
fra byens virksomheder, som har vist sig 
meget gavmilde også i år. Derudover har der 
været brugt mange timer af flittige hænder 
til fremstilling af nisser og dekorationer, og 
køkkenpersonalet har lavet dej, som blev 
forvandlet til vaniljekrans og brunkager. Der 
var mulighed for at købe lodder til de fine 
gevinster, købe småkager og julepynt. Der 
kunne købes gløgg, kaffe og æbleskiver når 
man trængte til lidt godt til ganen.

Anette Spolum bød velkommen, og Poul 
Erik leverede musikken også for de yngste 
gæster. Der var mødt rigtig mange op helt 
fra begyndelsen, så der blev hurtigt solgt 
lodder og mange af de gode gaver.

Til middag kunne vi rydde op og glæde os 
over et udbytterigt julemarked, som kan 
hjælpe til udflugter næste år.

Nu er næste aktivitet udflugt til Bilka; så 
kommer småkagebagning med beboerne og 
fremstilling af juledekorationer.

God jul og godt nytår
ønskes af personalet

og Hyggeholdet

Nyt fra Hyggeholdet
på Dybvad Ældrecenter
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Nyt fra dagplejen i Dybvad
Efteråret er gået på hæld og julen sig nærmer 
med hastige skridt. Når vi i forældrerådet 
ser tilbage på tiden, der er gået kan vi berette 
om, at vi havde en fantastisk grill-aften på 
legepladsen i august. Vi var 
igen i år heldige med vejret og 
der var et stort fremmøde.
Vi har også søgt penge fra den 
nye fond, som bliver admini-
streret af Skæve menigheds-
råd, til to nye bord/bænk-sæt 
til legepladsen, og kan med 
glæde sige tak, da vores an-
søgning er blevet mødt posi-
tivt.

Oktober bød på forældremøde, hvor der blev 
talt om de besparelser, dagplejen er ramt 
af lige nu, samt hvilke besparelser der vil 
komme i 2010. Dagplejerne er mærket af at 
”kommunen fattes penge” og derfor vil jeg 
benytte lejligheden til, at sige tak til de dej-
lige piger vi har i den kommunale dagpleje 
her i Dybvad, I gør et stort stykke arbejde for 
at få enderne til at nå sammen og give bør-
nene en god dag, samt nogle gode oplevelser 
hele året rundt. 

I har også lavet nogle rigtig fine lærepla-
ner i bør være stolte af og i bør vise frem 
og fortælle alle forældre om. Læreplanerne 
var også et af emnerne, som blev talt om på 
forældremødet. Der blev ligeledes afholdt 
valg til forældrerådet. Forældrerådet fra 
2010 er: Anette H. Michaelsen, Anette Bouet, 
Dorte Bøgelund, Jannie L. Nielsen, Bonnie B. 
Rasmussen, Lei Nicole Tversen, Allan Sten 
Steffensen, dagplejere Karen B. Frederiksen 
og Lisbeth H. Hyldig, tillykke til jer allesam-
men.

December som er indbegrebet af ”Hygge”, 
er i år også en travl måned for forældrerådet, 

da vi i år har hele to arrangementer på to 
uger. Først har vi den 6. december fornøjel-
sen af, at invitere alle kommunale dagpleje-
børn, deres søskende og forældre til et jule 

musikshow med Michael Bak 
Jensen. Vi har i samarbejde med 
Nordjyske Bank finansieret ar-
rangementet. Nordjyske Bank 
har givet kr. 2000.-, vi siger 
mange tak. Udover at Michael 
Bak Jensen kommer og synger 
og spiller, kommer Rasmus 
Klump med lidt godt til bør-
nene og der vil være mulighed 
for, at 

købe æbleskiver og 
kaffe. Vi i forældrerå-
det glæder os meget til 
denne dag.

Vanen tro vil vi også 
deltage i Open by chri-
stmas d. 11. december, 
hvor vi som altid vil 
være på Hedens plads. 
Vi vil udover ”ame-
rikansk lotteri”, som 
noget nyt også sælge 
pølser med brød, så kom endelig forbi og 
støt en god sag, pengene går til de kommu-
nale dagplejebørn.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle i og om-
kring dagplejen, det har været spændene at 
være en del af såvel forældrerådet som den 
overordne bestyrelse i dagplejen. Jeg har 
valgt, at give plads til nye kræfter efter 3 år 
og ønsker det nye råd god vind i det nye år.

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Bianca D. Svendsen 
Forældrerådet i den kommunale dagpleje 

Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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I Dybvad Boldklub er turneringen udendørs 
netop afsluttet, og der har været afholdt 
afslutningsfest for alle hold. Ungdommens 
afslutninger har fundet sted både i klubhuset 
i Dybvad og i Flauenskjold. Forældrene har 
været meget engagerede, idet det er for-
ældrene, der sørger for madlavning, mens 
klubberne sørger for drikkevarer. Der har 
været forskelligt program for de forskellige 
aftner. 
Det er gået rigtigt godt for flere af vores hold 
i sommer. U18 piger og U15 drenge har vun-

det sin  pulje, mens de øvrige 
hold også har fået en meget 
flot placering. 

Seniorafdelingen har også 
afholdt årsfest. Det skete som 
altid første lørdag i novem-
ber i klubhuset. 
Alle aktive spillere samt for-
ældre og ledere var indbudt. 
Under festen blev der uddelt 
pokaler for bedste trænings-
flid og pokal til årets spillere. 

Endvidere er der tradition for at årets DB’er 
skal udpeges. Vandrepokalen gik i år til 
årenes DB – Leif Madsen. Leif fik pokalen for 
sin store hjælp i klubben – ikke mindst når 
der skal laves noget håndværksmæssigt – og 

for altid at være parat til at 
hjælpe til. I øvrigt har Leif 
Madsen været formand af 
3 omgange gennem årene.  
Vi ønsker alle modtagere af 
pokalerne tillykke. Samtidig 
vil vi gerne fra bestyrelsens 
side sige tak til alle, der har 
hjulpet gennem vintersæson 
2008/2009 samt sommersæ-
son 2009. Vi er klar over,  at 
mange yder et stort stykke 
arbejde, som har meget stor 

værdi for klubben. Der blev fra boldklubbens 
side samtidig takket for det store arbejde, 
som Anita Pedersen har udført med at vedli-
geholde vores hjemmeside. Alle, der ønsker 
informationer omkring klubben,  kan hente 
det på www.dybvadboldklub.dk.
Fra spillernes side var der endvidere en stor 
tak til Karl Johansen. 
Som sidste år var 
man enige om, at 
Karl er uundværlig 
for klubben. 

I slutningen af fod-
boldturneringen 
kunne vi indvie en 
elektronisk scorings-
tavle. Denne tavle 
er sponseret at  Kås 
Stålbyg, Tømrerfir-
maet Kim Jensen og 
Brunø. Det skulle 
herefter være lettere 
for alle at følge med i 
stillingen. 
Vi vil samtidig gerne takke alle vores spon-
sorer gennem året. Uden jeres opbakning 
ville vi ikke have mulighed for de mange 
aktiviteter. 

Håndboldafdelingen er igen i år i samarbejde 
med Flauenskjold  under navnet DHF. Tur-
neringen er begyndt og de forskellige hold 
træner og spiller kamp i både Dybvad og 
Flauenskjold. Dette samarbejde betyder, at 
vi næsten kan tilbyde hold til alle årgange – 
både drenge og piger. 
Træningstider og kamptidspunkter kan man 
finde på vores hjemmeside. 

På Boldklubbens vegne                                                                                                 
Kirsten Jensen

Nyt fra Dybvad Boldklub
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Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skævevej 69, undtagen i skolernes ferier.
Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, telefon 20 97 88 06

KFUM spejderne i Dybvad
på juletur

Den 13.-15. november var spejderne på den 
årlige juletur. 

Bævere, ulve og spejdere deltog i ”Gittehus” 
ved Kjul strand. Der var masser af plads 
omkring hytten og kun 1500 m til havet. Om 
fredagen var der indkvartering og herefter 
spiste vi vores medbragte madpakker. Efter 
maden havde vi traditionen tro slikbanko. 

Efter flaghejsning lørdag havde spejderne 
forberedt et løb til ulve og bæverne. Om 
eftermiddagen var der fælles løb i 3 pa-
truljer med både spejdere, ulve og bævere. 
Posterne var på forhånd kodet ind i vores 
GPS’ere. På den ene post skulle patruljerne 
gå på ski (5 spejdere på samme sæt ski), 
der var også tønderæs, stylter og til sidst en 
menneskepyramide. Der skulle findes på og 
samarbejdes for at løse posten. På stranden 
havde vi tændt bål under noget stearin. Her 

lavede spejderne fakler, som vi måske kan 
bruge til fakkeloptoget ved kyndelmisse. På 
den tredje post skulle der laves en lagkage. 
Det blev til 3 rigtige gode lagkager som blev 
bedømt efter aftensmaden både for udseende 
og smag. 

Johnny var chef i køkkenet til aften. Han 
havde dog stor hjælp fra nogle forældre der 
tog en god tørn med madlavning og opvask. 
Tak for det! 

Lørdag aften var der lejrbål med underhold-
ning fra de samme grupper som børnene var 
inddelt i om eftermiddagen. Der var paro-
dier på ”Talent 2009”, og lederne fik også en 
tur. 

Søndag morgen startede vi med en lille 
andagt, herefter gik vi til stranden. På vejen 
samlede vi materialer til juledekoration.
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Program forår 2010

Tirsdag den 15. december kl. 19.30
Møde ved Benny Kusk, Aalborg

Tirsdag den 19. januar kl. 19.30
Møde ved sognepræst Bruce Steuer, Gærum. 
Emne: Tilgivelsens pris

Tirsdag den 26. januar kl. 19.30
Generalforsamling

Tirsdag den 9. februar kl. 19.30
Møde ved sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjør-
ring

Mandag den 1. marts kl. 19.30
Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Østervrå

Onsdag den 3 marts kl. 19.30
Fritidsforkynder Villy Pedersen, Brønderslev

Fredag den 5. marts kl. 18.00
Familieaften ved James Matthew (Jim) Pfrogner
Aftenen starter med at vi spiser sammen . Afte-
nen er tilrettelagt, så der er noget for både børn 
og voksne. Aftenen slutter kl. 21.00

Ældremøder
i Dybvad Missionshus

5. januar kl. 14.00 Vi inviterer til nytårsfest v/Simon 
Ambroson, Aalborg

2. februar kl. 14.00 v/Finn Mikkelsen, Brønderslev
2. marts kl. 14.00 v/Hanne Sohn, Aalborg

Juletræ i 
Dybvad

Missionshus

Børneklubben Gnisten inviterer både børn, 
unge og ældre til Juletræ i Dybvad Missions-
hus

torsdag den 10. december
19.00 - 21.00

hvor børnekonsulent Erica kommer på besøg.



Skæve Amatørscene er en lille forening med medlemmer i alle aldre 
og fra forskellige steder. 

Vi har folk fra Syvsten, Sæby, Skæve, Dybvad, Østervrå, Aså, Flau-
enskjold, Thorshøj osv. Vi har medlemmer fra 16 år og op til 76 år, 
men fælles for dem alle er, at de godt kan lide at have det sjovt og 
deltage i forskellige aktiviteter omkring det at spille amatørteater. 

Vi har medlemmer, der rigtig godt kan lide at stå på scenen for 
at spille en rolle, mens vi har andre, der kan lide at have med det 
tekniske at gøre. Vi har folk, som hjælper med det praktiske, såsom 
at male og reparere scene, nogle vil gerne finde kostumer og sy tøj, 
mens andre finder revisitter og møbler til scenen.  Vi har en sufflør, 
der hjælper aktørerne, når de går i stå med teksten. Vi har en in-
struktør, der guider og holder styr på aktørerne i skuespillet. Vi har 
en kaffedame/mand, som gerne kommer og laver kaffe og hygger 
om vores aktører. Vi har en makup-artist der kommer og sminker 
og sætter hår. 

Ja, vi har faktisk rigtig mange folk i gang hvert år, men vi har altid 
plads til flere, som har lyst til at deltage. Et års kontingent koster 
200,- for medlemmer over 18 år, og kun 75,- når du er under 18 år. 

Du/I er selvfølgelig også velkommen til bare at støtte vores for-
ening med 50 kr. 

Så skulle du/I have lyst til at deltage, eller støtte vores lille for-
ening, så ring til formand Janni Damsgaard på telefon 98 86 16 85. 

Rekvisitter

Vi står tit og skal bruge forskellige ting og sager til scenen 
eller til vores garderobe, så har du nogle gamle ting eller 
måske noget gammelt tøj liggende, du ikke har brug for 
mere, modtager Skæve Amatørscene det med glæde.

Janni Damsgaard

Skæve
Amatørscene
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Det er sjovt at stå på en scene, det kommer man ikke 
udenom. Øveaftenerne skal man regne med at knæk-
ke sammen af grin mindst 1 gang, i andre tilfælde 
mindst 3 gange. 

Men når man så står på scenen i forsamlingshuset 
foran publikum, er det alvor. Alt det, man har øvet 
i de 3 måneder op til, skal til sin store ”prøve”, kan 
man sin rolle ordentligt, spiller man den godt, giver 
man publikum det de kom for at se/høre? 

Glemmer man sine replikker eller sine rekvisitter, er 
det ikke det værste der kan ske, for improvisation er 
en vigtig del af det at spille amatørteater, og til tider 
er dét, der improviseres, sjovere end det, man egent-
lig skulle, derfor behøver man ikke gå slavisk efter 
manuskriptet.

Det bedste der kan ske for én, når man står på scenen 
foran en masse mennesker er når der bliver grint og 
klappet. Når flere får grineflip, ved man at de 3 må-
neders sjov og ballade, også har båret frugt.  Når man 
står på scenen, kan man også få lyst til at udfordre 
sine medaktører lidt, ved netop at fyre sine replikker 
eller improvisationer af på en endnu sjovere måde, 

for hvis aktørerne synes, det er så sjovt at de næsten 
trækker et smil, selvom stykket er terpet igennem i 3 
måneder på 100 forskellige måder, så man ikke burde 
kunne se noget sjovt længere, er det garanteret at 
publikum også vil grine.

Som aktør står man ikke bare på en scene og under-
holder. Der er også et vist sammenhold i en gruppe 
aktører, fjendskab er ikke noget vi kender meget til. 
Derimod bliver mange nærmest nære venner af at 
spille sammen, underligt nok når der måske kan være 
roller, hvor man bliver ”gennembanket” af en af dem 
man snakker allerbedst med, bliver man ikke uvenner 
af det, da det jo blot er skuespil. I nogle få uheldige til-
fælde kan de slag, man får på scenen, godt komme til 
at gøre ondt alligevel, men det er dog sjældent noget 
man begynder at græde over. 

Der er et rigtig godt sammenhold, og når aktørerne 
møder hinanden til en nyopstartet sæson lyser man 
helt op, for man har måske ikke set dem eller snakket 
med dem, siden den lørdag aften, hvor man spillede 
stykket for tredje og sidste gang. 

Af Christian Hede Hyldig

Min oplevelse af at spille teater hos Skæve Amatørscene

I samarbejde med Skæve Borgerforening opfører Skæve Amatørscene 
dilettant i Dybvad forsamlingshus,

fredag d. 12. marts kl. 19.00,
 lørdag d. 13. marts kl. 14.00, samt

festforestilling lørdag d. 13. marts kl. 19.00

Før dilettanten vil der være spisning. 
Her er der mulighed for at nyde sin medbragte madkurv,

 eller bestille smørrebrød på Syvsten Kro, telefon 98 46 80 44.

Efter dilettanten kan man få en svingom til musik af Morten Baggesen

Billetpris 75,- for voksne og 30,- for børn 
(fredag og lørdag eftermiddag er der kaffe og lagkage inkl. i prisen)

Bordbestilling på telefon 23 25 20 54 eller 98 86 92 59
Vi ses i Dybvad Forsamlingshus!

Mød op til en festlig, hyggelig og morsom aften sammen med familie, kollegaer, venner eller 
naboer. Vi kan garantere, at alle kommer til at grine på et eller andet tidspunkt før, under og 

efter forestillingen!

VEL MØDT
Skæve Borgerforening og Skæve Amatørscene

Dilettant 2010
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Skæve Borgerforening

Det var en uhyggelig efterm
iddag i M

andagsklubben.

Børn og voksne var udklædte, der blev drukket blod med fro
sne hænder i o

g sp
ist 

edderkopper og flag-

remus. Jø
rgen fortalte en uhyggelig histo

rie om en mand med et guldben som bliver st
jålet efter han var 

død. D
a alt v

ar drukket og sp
ist 

lavede børnene Græskarlygter til
 at pynte med derhjemme.

Tina Bækkelund
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Vi har fået en bestyrelsesændring, da Benny  
Attrup har trukket sig, så Eva Huss er kom-
met ind.

Vi havde den 12. september Høstgilde i an-
lægget, Kaj fra Syvsten kom og bagte jødeka-
ger i den gamle stenovn, og til aften var der 
mødt ca 50 personer op med madkurv, så 
der blev tændt op i grillerne.
Claus Hassing sponserede en kasse vin, hvor 
overskuddet skulle gå til børneklubben.

Der var petanquestævne søndag den 13 sep-
tember, det startede med kaffe og rundstyk-
ker, rundstykkerne blev sponseret af Øster-
vrå Bageri.

Pokalen blev vundet af Lone og Ben Uren-
holt.

Den 2. november var der debatmøde i klub-
huset, der var mødt omkring 40 mennesker 
op.

Vi holdt julefrokost fredag den 27. november 
kl. 18.00 i butikken.

Der er eftermiddagsklub hver mandag fra 
14.30 – 16.30 i Butikken.

På Borgerforeningens vegne
Lone Hede
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Torsdag den 22. oktober lød startskuddet for en ny konfirmandklub. 
Vi mødes en række torsdage kl. 19.30 - 21.30 i konfirmandstuen. For 
klubben står Anne Hejslet og Mette Volsgaard 

Program
• 3. december: Julehygge
• 14. januar: Filmaften 
• 25. marts: Vi laver glaskunst 
• 15. april: Afslutning

Konfirmandklub

Børnekor

Spaghettigudstjeneste
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 fa-
dervor. 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:
14. januar  -  11. marts  -  22. april

I efteråret startede et nyt børnekor ved kirken. Koret er for alle børn fra 2. – 6. klasse. Koret 
øver hver tirsdag kl. 13.45-14.30 på Dybvad skole. Ind imellem skal koret medvirke ved 
gudstjenesterne i kirken. Korleder: Anne Hejslet
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Sæby Lokalkomité i samarbejde med ”Hyggeholdet” på Dybvad Ældrecenter

SØNDAGSTRÆF
på Dybvad Ældrecenter

10. januar, 7. februar, 7. marts, 3. april,
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

• Gnisten er en børneklub under Dan-
marks 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 Lars Jensen
på 98 86 43 30 eller kig på
www.skaevesogn.dk

Velkommen i GNISTEN

Vi glæder os til at se jer!
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Skæve Sogns Menighedsråd inviterer
alle interesserede på bustur til

KØBENHAVN
i Kr. Himmelfartsferien 2010

 Foreløbigt rejseprogram:

Fredag den 14. maj 2010
• Klokken 07.00: Afgang fra Dybvad
• Morgenkomplet i Hedensted 
• Byrundtur i København
• Tid på egen hånd i København, herunder mulighed for besøg i Nathan-

aels Kirke ved Skæve Sogns tidligere præst, Michael Nissen

Lørdag den 15. maj 2010
• Besøg i DR-byen og koncertsalen 
• Klokken 12.30: København afrejse
• Anretning med kaffe i Hedensted

   

Absalon Hotel er et 3 stjernet hotel centralt beliggende i København tæt ved Tivoli, Strøget og Hovedba-
negården. Alle værelser er med bad og toilet samt tv. Forplejningen om morgenen er en flot buffet.

Pris pr. person kun 1.100,- kroner
inkl. morgenmad begge dage samt anretning lørdag eftermiddag, 

byrundtur og rundvisning i DR-byen

(tillæg kr. 250,- for enkeltværelse)

Tilmelding senest 1. februar 2010
til Mette Volsgaard, telefon 98864110 eller mail mv@km.dk



’Tro og religiøs dialog og sameksistens i dagens Danmark ud 
fra kristent og muslimsk perspektiv’

Med:

- ’Mulighed og hindringer for fredelig sameksistens mellem kristne og mus-
limer i Danmark, set fra Gellerup’ ved sognepræst Annette Bennedsgaard, 
Gellerup sogn i Århus, hvor de fleste i sognet er muslimer.

- ’Dansk og muslim’  ved Aminah Tønnsen, muslim og ivrig detlager i den 
offentlige samtale om livet som muslim i det danske samfund

- ’Skumringskoncert’ ved tamilsk kor tilknyttet den katolske kirke i Aalborg

Pris: 150,- kr. incl frokost og kaffe
Sted: Vesterkær kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg
Tilmelding: senest 3/3-2010 til lars-m-jensen@mail.dk

Nordjysk Kirkedag 2010 
lørdag den 13. marts 2010 kl. 10-16
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Døbt den 6. september 2009:
Emmilie Mølbjerg Thomsen.
Forældre: Karin Mølbjerg Thomsen
og Anders Thomsen

Døbt den 15. november 2009: Marius 
Lindstrøm Nielsen. Forældre: Jannie 
Lindstrøn Nielsen og Thomas Nielsen

Døbte i Skæve Kirke



Konfirmandlejr 2009

Årets konfirmandlejr foregik på Østvendsyssel Ungdomsskole 
13. - 15. november. 75 konfirmander fra 4 forskellige skoler del-
tog. Tema for lejren var ”hænder”. Lørdag aften var der fakkel-
tog til Dronninglund kirke, hvor der blev holdt midnatsgudstje-
neste.
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Gudstjenesteliste
Skæve Kirke

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arran-
gementer 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.

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

Anmeld else om fødsel skal 
ske senest 14 dage efter føds-
len. Den afleveres til sogne-
præsten eller anmeldes via 
internettet:
www.personregistrering.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 kirke-
gården. 
Fridag: Mandag.

Organist: Birger Skovholm, 
Flauenskjoldvej 40,  9352 
Dybvad. Tlf. 98 86 17 03

Kirkeværge: 
Birgit Thomassen, Bogfinke-
vej 33, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 47 38

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

Kasserer: Erik Wulff Søren-
sen,
Søndergårdsvej 18,
9750 Østervrå,
Tlf. 98 95 12 87

Ansvarshavende redaktør for 
sognebladet: Jesper Koldtoft, 
Idskovvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 28 58 42 46
jesperkoldtoft@webspeed.dk

December 6/12 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 10/12 13.00 MV. Julegudstjeneste for førskole-

børn
 13/12 10.30 MV 
 20/12 19.00 MV. ”På vej mod jul”. Børnekor  

og konfirmander medvirker
 24/12  14.00 MV. Juleaften
  15.30  MV. Juleaften
 25/12 10.30 MV.
 26/12 9.30 Jens Jacob Jensen
 27/12 19.00 MV. Julesalme-gudstjeneste

Januar 1/1 14.00 Jens Jacob Jensen
 3/1 19.00 MV. Helligtrekonger
 10/1 10.30 MV
 14/1 17.00 MV. Spaghettigudstjeneste
 17/1 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 23/1 10.00 MV. Dåbsgudstjeneste
 24/1 10.30 MV
 31/1  Ingen gudstjeneste – der henvises til 

nabokirkerne

Februar 2/2 19.00 MV. Kyndelmissegudstjeneste
 7/2 10.30 MV
 14/2 14.00 MV. Fastelavn. Børnekor medvirker
 21/2 10.30 MV
 28/2 9.00 Johnny Søndberg-Madsen

Marts 7/3 10.30 MV. Sogneindsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp

 11/3 17.00 MV. Spaghettigudstjeneste 
 14/3 19.00 MV. Ungdomsgudstjeneste
 21/3 9.00 MV
 28/3 14.00 MV. Palmesøndag. Minikonfirman-

derne medvirker

  MV: Mette Volsgaard

Deadline for næste sogneblad: 10. februar



Omkring Skæve Kirke

Sogneaften med Michael Nissen

Sogneaften med Michael Nissen

Sommerfest i præstehaven

Høstgudstjeneste

Auktion efter høstgudstjenesten

Menighedsråd og ansatte på 
studietur til Læsø
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Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter følgende hverdage: 

Tirsdag den 8. december
Onsdag den 24. december kl. 10.00 

Tirsdag den 12. januar
Tirsdag den 9. februar
Tirsdag den 9. 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.

www.skaevesogn.dk



Layout: Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard
Skæve Sogneblad er trykt på miljøvenligt papir

Familiegudstjeneste 29. november kl. 10.30
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne med-
virker og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.

Julekoncert med Gospelsingers 8. december kl. 19.30
Tirsdag den 8. december er der koncert i Skæve Kirke med Gospelsingers fra Aalborg. 
Koncerten vil bestå af en blanding af traditionelle gospelnumre og julesange. Alle er vel-
komne!

Julegudstjeneste for førskolebørn 10. december kl. 13.00
Torsdag den 10. december kl. 13.00 er der julegudstjeneste for førskolebørn. De store børn 
fra børnehaven går Lucia-optog. Alle er velkomne!

”På vej mod jul” 20. december kl. 19.00
Gennem tekster, musik og sang vil vi forberede os til julen. Kirkens børnekor og konfir-
manderne medvirker.

Julesalmegudstjeneste 27. december kl. 19.00
Julesøndag er der mulighed for at få sunget nogle af julens mange dejlige salmer. Gudstje-
nesten vil veksle mellem salmer og læsninger. Ved de øvrige gudstjenester i juledagene vil 
det være muligt at komme med ønsker til salmerne denne søndag.

”På eventyr i Vietnam og Thailand” 26. januar kl. 19.00
Familien Volsgaard vil fortælle fra sommerens rejse til Sydøstasien. Sted: konfirmandstu-
en, Skævevej 67

Kyndelmissegudstjeneste 2. februar kl. 19.00
Her midt i vinterens mørke fejrer vi Lys-gudstjeneste. Vi fejrer at Guds lys skinner i mør-
ket. Kl. 18.30 går et fakkeltog fra Spejderhuset mod kirken.

Fastelavn 14. februar kl. 14.00
Fastelavns søndag den. 14. februar er der familiegudstjeneste i Skæve kirke kl. 14.00. Efter 
gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tønde-
slagning.

Ungdomsgudstjeneste 14. marts kl. 19.00
Søndag den 14. marts er der gudstjeneste for unge. Konfirmanderne medvirker.

”Barn i Østtyskland” 24. marts kl. 19.00
Petra Skovholm vil fortælle om sin opvækst i Østtyskland, og om mødet med Vesten og 
Danmark. Sted: konfirmandstuen, Skævevej 67

Det sker


