Sognebladet

for Skæve Sogn

Marts til august 2009

Jul – Påske –

Pinse

kunne skabe liv af det, der før var dødt.

Vi har tre store højtider: Julen, der handler om
Jesu fødsel, Påsken, der handler om Jesu død og
opstandelse og Pinsen, der handler om Helligåndens komme.
Af de tre højtider er det nok Pinsen, der er
sværest at forholde sig til.

Og det var lige netop, hvad disciplene oplevede
den første pinsedag.

Der ﬁndes en række fortællinger om det forunderlige land Narnia. Fortællingerne er skrevet af C. S. Lewis i en serie på syv bøger. Det
mest kendte af bøgerne, er den, der handler om
”Løven, Heksen og garderobeskabet”.
I den fortælling har en ond heks taget magten
i Narnia. Under hendes herredømme ligger
landet hen i sne og kulde. Det altid er vinter og
aldrig forår eller sommer. Og når nogen kommer heksen på tværs,
forvandler hun dem
til sten, så de, der
før var fulde af liv og
ånde, nu står som
døde statuer.
Heksens modstykke,
det er løven Aslan. Og han er den
eneste, hun ikke har
magt over. Aslan er
heksens diametrale
modsætning, alt,
hvad han kommer i
nærheden af, bliver
forvandlet til det gode.
I slutningen af fortællingen når Aslan frem til
heksens slot, hvor han ﬁnder alle de forstenede
væsner, og han går straks i gang med at befri
dem.

Disciplene havde opgivet alt for at følges med
Jesus. Og de havde mærket det liv, der blomstrede omkring ham - de havde levet, håbet
og troet. Men pludselig med ét slag, var det
hele forbi, Jesus var død, og kun tomheden var
tilbage.
Men så skete der noget, som med ét brød deres
forstening. Der lød en susen fra himlen: Det var
som et vældigt åndepust, der fyldte det hus,
disciplene var i. Og det forandrede dem med et
slag. Alle deres bekymringerne, deres angst og
modløshed var
som blæst væk Og i stedet følte
de ilden brænde
i sig. Det var de
samme mennesker, men de
var helt forvandlede. De kunne
tale med stærke
og modige
ord, de kunne
fortælle det, de
skulle - nemlig
om alt det, som
Jesus havde gjort og sagt. For Gud selv havde
åndet på dem. Gud selv havde blæst sin ånde i
dem.
Og det er hvad Pinsen betyder:

Han ånder på dem!

•

Aslans ånde skaber befrielse og liv. Der hvor der
før var dødt, koldt og stille, der har hans ånde
nu skabt varme, liv og glæde. De forstenede
væsner havde ingen mulighed for at slippe fri
ved egen kraft. Det eneste, der kunne redde
dem var, at en anden åndede liv i dem. En, der
havde så meget mod og kærlighed i sig, at han

•
•

•

At Gud ånder på os, så vi får frimodighed til
at gøre noget.
At vi bliver befriet fra alt det, der forstener
vort liv.
At vi bliver i stand til at gå ud fra alt det, der
binder os, så vi kan leve livet sammen med
andre mennesker.
At Gud er os nær.
Med venlig hilsen
Mette Volsgaard
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Børneklubben i Skæve
Her i det nye år er der igen fuld gang i børneklubben, og nu skal vi snart til at forberede
os til fastelavnsfesten med udklædning og
tøndeslagning.
Vi mødes hver mandag ved 14-tiden i Butikken,
og dagen begynder altid med at vi samles i
køkkenet til et stykke mad og saftevand, nogle
gange bages der vaﬂer eller boller.
En populær dag er det også, når vi bruger
køkkenet til bolchekogning.
De sidste to gange har børnene lavet nogle
rigtig kønne perlekranse af indiske glasperler,
men ellers er det ret frit. Der bliver for eksempel spillet spil, syet dukketøj, bygget med lego
eller arbejdet med træ i værkstedet.
Som noget andet vil vi i år prøve om der er
interesse for sang og højtlæsning.
Vi har i de forrige år lavet hyggeeftermiddage
med små skuespil, og en cirkusforestilling som
vises for forældre, bedsteforældre og mindre
søskende. De bliver inviteret, og børnene får
til opgave at dække kaﬀebord og tage imod
gæsterne.
Vi satser i år på at kunne tilbyde en udﬂugt.
Det er dejligt at se når børneﬂokken hygger sig,
og det gør vi voksne også.
Såfremt I har lyst til at se, hvad vi laver eller
deltage, skal I være hjertelig velkomne i Butikken.
Med venlig hilsen
Anni, Bodil, Gethe og Jørgen
Tlf.: 98 86 91 76 eller 98 86 90 05
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Sogneindsamling 2009

Sulten skal halveres inden 2015
Meld dig som indsamler til Sogneindsamling
2009 i Skæve Sogn og vær med til at bekæmpe
den sult, der ødelægger livet for ﬂere end 850
mio. mennesker
I 2000 besluttede verdens ledere at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Når også
Skæve Sogn sender frivillige indsamlere på
gaden søndag den 1. marts er det blandt andet
for at være med til at indfri det løfte.
”Vi synes, at folk der har det så godt og lever
i så stor sikkerhed som os har et ansvar for at
gøre noget for andre. Derfor vil vi være med
til at bekæmpe sulten i verden,” siger indsamlingsleder Henning Holm Olesen.

etablering af køkkenhaver, gede- og hønsehold
og mikrokreditter til kvinder.
Sult bekæmpes også ved at organisere de fattige, så de kan forebygge katastrofer og forsøge
at ændre de barrierer, der hindrer dem i at få
opfyldt deres ret til mad.
Og sult bekæmpes ved at opfordre regeringer til
at arbejde mere aktivt for at opfylde de forpligtelser, de har overfor deres lands fattige og
sultne befolkning.
Det er dét arbejde, Skæve Sogn støtter søndag
den 1. marts.

Sulten har mange årsager: Krig og katastrofer,
ligegyldighed, grådighed, uvidenhed og diskrimination er nogle af dem.
Derfor bekæmper Folkekirkens Nødhjælp sulten
på mange måder:

Du kan melde dig som indsamler hos Henning Holm Olesen på tlf. 98 86 90 98 eller
e-mail:
henningholm@mail.dk - eller blot møde op
på indsamlingsdagen ved Spejderhuset på
Skævevej 69. Vi starter med pizza kl. ca.
11.30, hvorefter ruterne uddeles.

I katastrofesituationer skal fødevarer, nødhjælpspakker og andet livsnødvendigt udstyr bringes
ud her og nu, så mennesker kan overleve
På længere sigt skal sulten forebygges gennem
bl.a. landbrugsuddannelse, vandopsamling,
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Det er 11. gang Folkekirkens Nødhjælp inviterer til Sogneindsamling.
Indtil nu har omkring 1200 sogne og
tusinder af frivillige indsamlere indsamlet ﬂere end 117 mio. kroner til
verdens fattige.

Folkekirkens Nødhjælp

Fakta om sult:
•
•
•
•
•

854 millioner mennesker lever med daglig, udmarvende sult
Omkring 160 millioner børn – eller cirka hvert fjerde af verdens børn under fem år - er underernærede
Sult dræber hvert år ﬂere mennesker end AIDS, malaria og tuberkulose tilsammen
Hvert 6 sekund dør et menneske af sult eller sult-relaterede sygdomme – dvs. 25.000 mennesker
om dagen
Hver gang fødevarepriserne stiger 1 %, kastes 16 millioner mennesker ud i sult
Kilde: FN (World Food Programme, Unicef og andre FN-organer)

Når et menneske sulter
•
•
•
•

Et menneske skal have 2100 kalorier om dagen for at leve et normalt, velfungerende liv
Kroppen kompenserer for manglende energitilførsel ved at nedsætte de fysiske og mentale aktiviteter. Sultne børn kan hverken lege eller lære.
Sult svækker immunforsvaret, så især børn kan dø af almindelige infektioner som mæslinger og
diarré
Mangel på proteiner gør, at kroppen ikke kan opretholde vitale funktioner som åndedræt og puls og
må hente energi i muskel- og fedtreserverne
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Nyt fra Dybvad dagpleje
Vi skriver nu 2009 og vil derfor fra forældrerådet i Dybvad dagpleje gerne ønske alle godt
nytår.
I november havde vi i samarbejde med den
kommunale dagpleje forældremøde. Vi havde
valgt, at vi i år ville invitere ”Gnaskehelten”
Anna Marie Thusgaard Pedersen til at komme
og holde et inspirerende oplæg om børn og
sund kost. Vi kan i den forbindelse fortælle, at vi
har modtaget en mail hvor der står, at ”Gnaskeheltens hjemmeside” www.gnaskehelten.dk er
blevet gratis. Kig på den hvis du/I vil have noget
brugbart i børnehøjde om sund kost.
Ud over det inspirerende oplæg var der også
valg til forældrerådet. Følgende blev valgt: Bianca Svendsen (formand), Anette Bouet (næstformand), Louise Jensen, Jane Eriksen, Bonnie

Rasmussen, Pia Jensen (dagplejer), Henriette
Jensen (dagplejer).
I december stod der jul i kalenderen og vi havde
vanen tro en bod med vaﬂer, kaﬀe/te og amerikansklotteri. Tak til alle jer der lagde vejen forbi
os. Overskuddet er brugt på ”madpakkehuset”.
Vi var i år ikke så heldige at få udsolgt, så den
6. februar prøvede vi at få solgt det sidste. Vi
stod efter aftale med Brugsen der og solgte.
Forældrerådet siger tak for et godt 2008 og er
klar til 2009, hvor der bl.a. er den årlige tur til
”Farm Fun”.
Bianca Svendsen
Forældrerådet i Dybvad dagpleje

MADPAKKEHUSET
Vi har gennem mange år haft et stort ønske om et madpakkehus på legepladsen for
enden af Mejsevej. For et par år siden begyndte det daværende forældreråd at søge
legater mm. for at kunne ﬁnansiere det.
Nu har byen fået madpakkehuset, og vi
dagplejere ved, at vi vil få mange gode timer
med dagplejebørnene i huset.
Vi vil gerne sige en stor tak til forældrerådet
for jeres arbejde med sagen. En særlig tak
til formanden for forældrerådet, Bianca, som
har brugt så meget tid på det. På arbejdslørdagen var næsten samtlige dagplejere
mødt op. Tak til de forældre fra dagplejen og
børnehaven samt Niels, Egon og Kurt for den
store hjælp.
Tak til alle sponsorer (som er blevet nævnt i
et tidligere blad). Til slut skal der lyde en stor
tak til Grethe Binder for at hun ville sponsorerer strøm de tre dage, byggeriet varede.

Jubilæum
D. 12. januar 2009 havde Henriette været ansat
i den kommunale dagpleje i 10 år. Henriette er
en sød og vellidt kollega, som altid er villig til
at give en hjælpende hånd hvis der er brug for
det.
Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet.

De kommunale dagplejere i Dybvad

Mange hilsner dine kolleger

ZONETERAPI

Klinik Hotstone

Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Skæve Borgerforening

Vi har siden sidst haft julefrokost, hvor der kom 41 personer - rigtig ﬂot.
Vi vil gerne takke for de ﬁne gevinster til vores lotteri fra:
Flemming Skinbjerg, XL Byg, Brunø, Super Best og Brønden Blik.
Det næste arrangement, vi har i Borgerforeningen sammen med Skæve Amatørscene, er dilettant i
Dybvad Forsamlingshus den 6. og 7. marts. Fredag aften og lørdag eftermiddag er der kaﬀe og lagkage. Lørdag aften spiller Morten Baggesen op til dans, tag madkurv med. Alle er velkomne.
Vi har generalforsamling mandag den 30. marts kl. 19.30 i butikken.Vi er vært med øl/vand, kaﬀe og
brød.
På Skæve Borgerforenings vegne
Henning Hede

Dybvad Open Air
søger frivillige hjælpere til årets koncert i Søparken

lørdag den 8. august!
Vi skal som altid bruge rigtig mange hjælpere både før, under og
efter koncerten - er du interesseret, så kontakt
Tove Hanghøj på mail tove@kokgaarden.dk / mobil 29 25 61 02
eller
Jette Jakobsen på mail joajet@viljestyrke.dk / mobil 29 67 48 73
Med venlig hilsen

Koncertudvalget
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KFUM Spejderne på juletur

31 KFUM spejdere fra Dybvad-gruppen var i
weekenden 21.-23. november på årets juletur.

Sidst, men ikke mindst, bød turen også på
natløb, som i år havde temaet ”smugler”.

Med på turen i år, som i øvrigt gik til ”Storskovlejren”, var der også 7 ledere og 1 ”mad-tante”.
Det var en rigtig dejlig weekend, som bl.a. bød
på primi-mad (brød bagt i aviser over bål),
udendørs sauna og svævebane.

Gruppen oplyser, at det er længe siden, man
har haft så mange spejdere – men sidder der
én derude, som har fået lyst til at prøve kræfter
med spejderlivet, er der selvfølgelig altid plads
til én mere.

Herudover var der skattejagt med GPS og fremstilling af kalenderdekorationer.

Med venlig hilsen
Lederne

KFUM spejderne i Dybvad

Bævere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Vi mødes hver uge i spejderhuset,
Skævevej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ulveunger:
Onsdage kl. 18.30-20.00

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen,
telefon 98 86 47 10

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
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Program forår-sommer 09

3. marts kl. 19.30 i Gærum Missionshus : Bibelkursus. Emne: ” Et folk vender hjem- Ezras bog”.
Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen , Randers

Missionsuge

4. marts kl. 19.30 i Gærum Missionshus. Bibelkursus. Fortsat.

9. marts kl. 19.30 Møde ved Fritidsforkynder Brian Kobbersmed, Aalborg
10. marts kl. 19.30 Møde ved sognepræst Per Rasmussen, Skagen
13 marts kl. 19.00 Familieaften ved Lærer Ruth Wolf, Hjallerup

31. marts kl. 19.30 Møde ved sognepræst Rune Thomasen, Dronninglund
21. april kl.19.30 Møde ved Missionær Bent Andersen, Hjørring.
12 maj kl. 19.30 Møde ved Sognepræst Kim Legarth, Hirtshals
14. maj kl.19.30 Møde i Håndbækkirken Frederikshavn ved Sømandsmissionær
Simon Ambroson, Ålborg

Ældremøder
3. marts kl.14.00 Møde ved Missionær Elna Tiesgaard, Brønderslev
7. april kl. 14.00 Møde ved Tidl. Missionær Leif Jensen, Hjørring
5. maj kl. 14.00 Møde ved Beate Højlund, Hirtshals
2. juni kl. 14.00 Møde ved Susanne Rytter, Aalborg
4. august kl. 14.00 Møde ved Sognepræst Keld Skovgaard, Sæby
1. september kl. 14.00 Carl C. Madsen, Sæby
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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.

Vi glæder os til at se jer!

Vil du vide mere er du velkommen
til at ringe til Lars Jensen
på 98 86 43 30 eller kig på
www.skaevesogn.dk

Sæby Lokalkomité i samarbejde med ”Hyggeholdet” på Dybvad Ældrecenter

SØNDAGSTRÆF
på Dybvad Ældrecenter

1. marts, 5. april, 3. maj og 9. august,
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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Nyt fra Dybvad Boldklub
Dybvad Boldklub har i vinterperioden haft et
tæt samarbejde med Flauenskjold omkring
håndbold. Holdene er slået sammen, og der
arbejdes p.t. på at ﬁnde et god navn til samarbejdet. Træningen foregår både i Dybvad Hallen
og i Flauenskjold Hallen, og kampe spilles også
i begge haller. Vi synes fra bestyrelsens side, at
dette samarbejde har fungeret godt indtil nu, og
vi har gennem dette haft mulighed for at tilbyde
endnu ﬂere børn at spille håndbold.
Turneringen nærmer sig sin afslutning, og ikke
alle hold er i den bedste ende af skalaen. Nogle
af holdene synes, at det vigtigste er at være
med, men for nogle er det jo også første år på
en håndboldbane.
Som noget nyt vil alle vores ungdomshold blive
tilbudt at være med i RødspætteCup i Frederikshavn i påsken. Vi har samtidig sagt ja til at deltage aktivt i afviklingen af stævnet, idet vi skal
bemande tidtagerbordet i Bangsbohallen samt
passe kiosk her. Det betyder, at vi får brug for
forældrehjælp i disse dage, så skulle der være
nogle, som har tid i overskud, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Vi har endvidere fået vores hjemmeside op at
køre igen. Den ﬁndes under:

under træningstider. Klubbernes trænere er
i øvrigt tilbudt at komme på kursus, idet der
afholdes kursus i Dybvad den 02.02.09, hvor
emnet er styrketræning og opvarmning. Den
07.03.09 er der kursus i ”fodbold for små
fødder” og ”fodbold gennem leg”. Det sidste
kursus er den 21.03.09, hvor temaet er ”brug
bolden træner” og ”fodboldtekniske færdigheder”.
Endvidere skal der endnu engang lyde et stort
tillykke til Christian Bentsen, der har fået Jyske
Banks ”Gør en forskel-pris”. Denne blev overrakt på JBU Regions 1’s årsmøde med følgende
roser:
Prisen er givet, fordi Christian Bentsen i 25 år
har været ulønnet leder i klubben, været ungdomstræner siden 1983 og medlem af fodboldudvalget. Han er desuden medlem af en
styregruppe, som arrangerer koncerter, fodboldstævner m.v. samt medlem af samarbejdsudvalget i DHF.
Med disse ord vil vi håbe på et godt forår med
masser af aktiviteter, og vi kan jo samtidig sige,
at vi igen i år vil få brug for støtte i forbindelse
med afholdelse af idrætsuge i juni samt Open
Air den 8. august i Søparken.

www.dybvadboldklub.dk

På vegne af Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen

og her er der mulighed for at ﬁnde alt, hvad der
er værd at vide om Dybvad Boldklub. Det vil
sige, er der nogen, der har nogle forslag eller
eventuelle indslag, der har interesse for andre i
klubben, er man meget velkommen til at skrive
til Anita Skovgaard Pedersen på: asp@dybvadboldklub.dk
Den udendørs sæson i fodbold er ved at starte
op. Der var standerhejsning for seniorer og de
ældste ungdomshold lørdag den 7. februar.
Der vil igen i år være samarbejde i ungdomsrækkerne i DHF mellem Dybvad, Hørby og
Flauenskjold. Træning og kampe vil igen i år
være fordelt hos alle tre klubber, og tidspunkterne kan allerede nu ses på vores hjemmeside
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Døbte i Skæve Kirke

8. februar 2009:
Emil Bouet
Forældre Annette og Tim Bouet

8. februar 2009:
Soﬁe Berg Steﬀensen
Forældre: Pia Berg Steﬀensen og
Allan Sten Steﬀensen

22. november 2008:
William Jonny Lythje
Forældre: Jennie Tina Lythje
og Søren Lythje

14. december 2008:
Magnus Ib Stubberup Nielsen
Forældre Mette Stubberup og
Ole Nielsen

14. december 2008:
Helene Lavrsen
Forældre: Anne Mette Selma
Lavrsen og Brian Dennis Jensen

Ny fond i Skæve Sogn
I 2007 arvede Skæve Kirke et beløb efter Ejnar Skovsgaard Christensen, som er hensat
til almennyttige formål i Skæve Sogn, forskønnelse i og omkring Skæve Kirke (herunder
sognets menighedslokaler), mellemkirkelige og mellemfolkelige projekter, herunder
samarbejde mellem fx konﬁrmander og humanitære/kirkelige organisationer.
Det er Skæve Menighedsråd, som administrerer fonden, hvoraf der foretages uddeling
to gange årligt.
Ansøgninger om støtte kan indsendes til formand Henning Holm Olesen inden 1. april og
1. oktober.
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Gravtakster Skæve Kirke
Efter kommunesammenlægningen blev det” gamle” Sæby
Provsti, som omfattede Sæby, Dronninglund og Hals kommuner
delt. Det betyder, at vi nu er med i Frederikshavn Provsti, som
er identisk med kommunen.
I vores provsti føler vi det rimeligt, at prisen på de forskellige
ydelser på kirkegårdene er ens, og nogenlunde svarer til det,
det reelt koster at ”drive” en kirkegård. I den gamle Sæby
kommune har der i årtier været meget stort underskud på
kirkegårdsdriften, hvorfor vi har måttet hæve prisen.
Brugerne blev orienteret om denne takstforhøjelse for godt et år
siden.
At få passet et gravsted, er ikke noget der klares over kirkeskatten. Der er en del pårørende, der selv sørger for renholdelse og
pyntning, og de ville jo i så fald også være med til at betale for
andres gravsteder.
I menighedsrådet er vi stolte over vores velholdte kirkegård, og
også fremover er personalet klar til at yde en god service.
Henning Holm Olesen
Skæve Menighedsråd

Skolejubilæum
Den 4. oktober mødtes 9. klasserne årgang 1983 på Dybvad
Skole for at fejre 25 års jubilæum.
Klokken 16.00 startede man på skolen med en rundvisning og
genopfriskning af gamle minder. Der blev udvekslet sjove oplevelser, og gensynsglæden var stor. Alle var enige om at skolen
stadig er ﬂot og fyldt med sjæl. Der blev nydt en forfriskning på
skolen, hvorefter klasserne tog videre til Syvsten Kro, hvor der
var festmiddag.
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Gudstjenesteliste
Sognepræst Mette Volsgaard,
Skævevej 67, 9352 Dybvad,
tlf. 98 86 41 10
E-mail: skaeve.sogn@km.dk
Anmeldelse om fødsel skal ske
senest 14 dage efter fødslen.
Den aﬂeveres til sognepræsten
eller anmeldes via internettet:
www.personregistrering.dk
Anmeldelse af dødsfald foretages til sognepræsten inden to
dage efter dødsfaldet.

Skæve Kirke
Marts

April

Graver: Harry Mortensen,
Brøndenvej 129, 9352 Dybvad.
Træﬀes på kirkegårdskontoret,
tlf. 98 86 43 48 tirsdag til fredag
kl. 12.30 – 13.00. I øvrigt sædvanligvis på kirkegården.
Fridag: Mandag.
Organist: Birger Skovholm, Flauenskjoldvej 40, 9352 Dybvad.
Tlf. 98 86 17 03
Kirkeværge:
Birgit Thomassen, Bogﬁnkevej
33, 9352 Dybvad.
Tlf. 98 86 47 38

Maj

Juni

Menighedsrådsformand: Henning Holm Olesen, Dværghøjvej
12, 9352 Dybvad.
Tlf. 98 86 90 98

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

10.30
9.00
10.30
17.00
9.00
10.30

5/4

14.00

9/4

18.00

10/4
12/4
13/4
19/4
23/4
26/4

10.30
10.30
10.30
9.00
17.00
19.00

Palmesøndag, familiegudstjeneste. Minikonﬁrmanderne medvirker
Skærtorsdag. Med efterfølgende påskemåltid
i konﬁrmandstuen
Jens Jacob Jensen
Påskedag
Fælles gudstjeneste i Badskær kirke
Johnny Søndberg-Madsen
Spaghettigudstjeneste
Konﬁrmanderne medvirker

3/5
8/5
10/5
17/5
21/5
24/5
31/5

9.00
10.30
10.30
10.30
10.30
9.00
10.30

Konﬁrmation
Susanne Rytter Karamperis
Susanne Rytter Karamperis
Susanne Rytter Karamperis
Susanne Rytter Karamperis
Pinsedag. Susanne Rytter Karamperis

1/6
7/6
14/6
21/6

10.30
10.30
10.30
19.00

28/6

10.30
10.30

Kasserer: Erik Wulﬀ Sørensen,
Søndergårdsvej 18,
9750 Østervrå,
Tlf. 98 95 12 87

juli

5/7
12/7
19/7
26/7

9.00
10.30

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

August 2/8
9/8
16/8
23/8
30/8

9.00
9.00
10.30
9.00
10.30

Forsidefoto: Jesper Koldtoft
Søparken, januar 2009

Sept.

10.30
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Sogneindsamling
Johnny Søndberg-Madsen
Spaghettigudstjeneste

Fælles friluftsgudstjeneste i Sæby
Susanne Rytter Karamperis
Susanne Rytter Karamperis
Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
Susanne Rytter Karamperis
Stig Günther Rasmussen
Stig Günther Rasmussen
Ingen gudstjeneste
Johnny Søndberg-Madsen
Mette Volsgaard (tilbage efter orlov)

Johnny Søndberg-Madsen
Johnny Søndberg-Madsen

Høstgudstjeneste

Nyt fra Skæve Kirke
Orlov
Fra den 9. maj til og med den 12. juli holder sognepræst
Mette Volsgaard forældreorlov. Imens passes embedet af
Susanne Rytter Karamperis. Hun vil være kendt af mange, i
det hun også vikarierede under Mettes barselsorlov. Der skal
lyde et stort velkommen tilbage til Susanne!

www.skaevesogn.dk

Når man går i 3. klasse på Dybvad Skole, har man mulighed for at melde sig til ”minikonﬁrmand”. Forløbet strækker sig over 12 tirsdage. Vi mødes i præstegården fra kl. 13.00 til 14.15. Hver gang hører
vi bibelhistorie, synger og laver forskellige aktiviteter.
I år består holdet af 19 elever fra 3. klasse. På billedet ses alle minikonﬁrmanderne i Skæve Kirke, da
de var på besøg dér den første gang.
Hilsen Anne Hejslet og Mette Volsgaard
Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
følgende hverdage:
Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 12. maj
Tirsdag den 9. juni
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.

Side 15

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.

Det sker i Skæve Kirke
Sogneaften
Torsdag den 12. marts kl. 19.00 holder Kirsten Munkholt, Tårs, foredrag om “Kvinderne omkring
Grundtvig“ i konﬁrmandstuen.

Kirkekoncert
Onsdag den 1. april kl. 19.00 er der kirkekoncert med mezzosopran Gitte Engen og organist Peter
Andersson, Allerup.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 5. april er der familiegudstjeneste i kirken kl. 14.00. Minikonﬁrmanderne medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaﬀe og sodavand i konﬁrmandstuen.

”Påskemåltid”
Skærtorsdag den 9. april indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 18.00. Hvorefter vi samles i konﬁrmandstuen til fællesspisning. Spisningen koster
45 kr. pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk

En sang for den lyse dag
29. april, kl. 19.00 er der sangaften i Skæve kirke. Programmet er sammensat af organist Birger
Skovholm, kirkesanger Verner Knudsen og sognepræst Mette Volsgaard, og vil bestå af en blanding af
forårs- og sommersange.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 21. juni kl. 19.00 er der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.

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: 19. marts og 23. april
Efterårets spaghettigudstjenester: 10. september, 22. oktober og 19. november.

OBS
På grund af Mette Volsgaards forældreorlov hen over sommeren,
dækker dette sogneblad frem til september 2009.
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