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Det er efterår, og snart vil naturen lyse i gule, orange og brune far-
ver. Efteråret er også høstid - der høstes afgrøderne både på mark 
og i have.
 
Høsttiden er jo en ganske særlig tid - eller det var den indtil for 
ikke så forfærdelig længe siden. Nu er høsttiden for langt de fleste 
af os, kun noget vi fejrer af nostalgiske grunde. Vi ved det er høst-
tid - vi kan se mejetærskerne på marken, og vi får i øjeblikket ret 
jævnligt lov til at snegle os af sted bag de store maskiner ude på 
vejen. Men ellers berører høsten ikke det store flertal af danskere. 
Men det er jo ikke længe siden, at høsten var nogen der berørte de 
mange. Hvor høsten var en tid, hvor alle hænder var i sving fra 
tidlig morgen til sen aften. Hvor den stod på hårdt arbejde, og hvor 
alle måtte yde, hvad de kunne.
Men det var ikke arbejde det hele, for samtidig var høst også for-
bundet med glæde og fest. Nemlig når afgrøden efterhånden kom i 
hus, og vinteren var sikret.  

Høsten som symbol. Høsten har også på en anden måde spillet 
en stor rolle - nemlig som et symbol. Vi taler om at høste frugterne 
af vores arbejde. Det handler om det evigt menneskelige vilkår: at 
man må yde, før man kan nyde. At gør man arbejdet, så venter der 
en belønning for enden af sliddet. 
Men høsten er jo samtidig også et mere alvorligt symbol. For hø-
sten bliver også brugt som et symbol på døden. Vi behøver jo bare 
at tænke med manden med leen, der kommer for at høste. 

Høst i kirken: I september og oktober holder man landet over høst-
gudstjeneste i kirkerne. Ved høstgudstjenesten er det taknemme-
ligheden, der er det fremherskende. Vi pynter kirken med blomster 
og frugt, og vi synger salmer, der udtrykker takken over alt det, vi 
har fået givet. At høsttiden er en tid til tak, betyder ikke, at alle li-
vets gaver opfattes som noget, vi kommer let til. Livet er også hårdt 
arbejde, kamp og afsavn.
Men i kirken bliver vi mindet om, at livet i bund og grund er en 
gave – En Guds gave, der kalder på taknemmelighed og gavmild-
hed.

Alle gode gaver
de kommer ovenned.

Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed.

(Den Danske Salmebog nr. 730)

af sognepræst Mette Volsgaard



Dybvad Skole har til skolestart 2009 ansat tre nye lærere:

Tommy Schrøder og Britt Vad, som kommer fra Volstrup Skole, 
samt Jonas Nedergaard Poulsen, som er nyuddannet fra Hjørring Seminarium
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Dybvad Skoles nye 1. klasse med klasselærer Dorthe Skak Jensen...

...og den nye børnehaveklasse med klasselærer Jette Jakobsen og klassepædagog Britta Bock



Dybvad Open Air
2009
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En kæmpe TAK
…for indsatsen i forbindelse med Dybvad 

Open Air 2009 skal lyde til alle frivillige 
hjælpere og de mange, som har bidraget med 

lån af maskiner, vogne og meget mere.

Desuden skal der lyde en speciel tak til de 
mange, som i år trodsede regnen og talstærkt 

mødte op til søndagens oprydning.

Uden jer var der ingen koncert!

Vi er utroligt stolte over, at Dybvad er kom-
met på landkortet – ikke blot på grund af 

selve koncerten, for vi ER jo trods alt ”lille-
bror” til alle de store – men fordi koncertar-

rangører, scenefolk, cateringfolk og musikere 
kender Søparken som stedet, hvor tingene 

bare sker! Her er der ingen, der skeler til 
klokken fordi opstillingen trækker ud – og 

har man brug for en hånd, er der straks 
folk, som melder sig. Stemningen er helt 

enestående – og vi véd, at de professionelle 
”musikfolk” sætter stor pris på jeres store 

hjælpsomhed og tjenstvillighed. 

Det samme gør vi! 

At koncertens gæster bliver mødt med et 
stort smil af alle i grønne og orange trøjer er 
én af grundene til, at der er mening med det 

store arbejde, som over 240 frivillige udfører.

Tusind tak for indsatsen alle sammen!

Med venlig hilsen

Tove Hanghøj - Jette Jakobsen
Lynge Jensen - Christian Bentsen  - Lars Hansen

Stig Henriksen - John Nepper - Jesper Koldtoft 

Dybvad Open Air
2009
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Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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DHF Fodbold havde en meget vellykket tur 
til Grenå til den 25. udgave af Kattegat Cup. 
Det være sig både sportsligt som socialt.

DHF havde tilmeldt 10 ungdomshold. 4 pi-
gehold og 6 drengehold. Da resultaterne blev 
gjort op, havde 6 af de 10 hold metal med 
hjem, hvilket må siges at være meget flot.

Der var guld til U11 piger, og sølv til U9 
piger, U12 drenge og U15 drenge, mens U18 
pigerne tog bronze med hjem. Endelig vandt 
U13 pigerne B-finalen.

Der deltog 105 spillere på turen. Suppleret 
med trænere, forældre og søskende var DHF 
delegationen nok ialt på godt 200 personer. 

Der var således ca. 50 campingenheder fra 
Dybvad, Hørby og Flauenskjold samlet på 
den særlige forældre campingplads. En helt 
utrolig opbakning som DHF er både glade 
og stolte over.

Vellykket tur til
Kattegat Cup

i Grenå
Der var mange tilskuere til specielt de af-
gørende kampe. Der var nærmest lands-
kampstemning til nogle af kampene, og det 
var uden tvivl en stor oplevelse for spillerne.

På billederne ses spillere, trænere, forældre 
og søskende samt U11 piger der får overrakt 
medaljer.
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Uge 26 stod i idrætsugens tegn i Dybvad 
Boldklub.

Ugen blev indledt lørdag den 20. juni med 
ungdomsfodboldstævne for alle hold - og 
alle fik efter kampene overrakt medaljer.

I løbet af ugen blev der afviklet en del fod-
boldkampe på stadion. 

Onsdag var der håndboldaften i hallen for 
alle børn fra 6-14 år, men fremmødet i år var 
ikke så stort som sidste år. Dog var der et par 
potentielle nye spillere, som vi håber at se til 
sæsonstart i august/september.

Torsdag var der stor familieaften med aktivi-
teter for hele familien, som bl.a. bestod af 
malkning af en ko. Samtidig kunne der købes 
pitabrød med øl/vand til.

Lørdag stod så i gadefodboldturneringens 
tegn. Der var 16 hold tilmeldt og der blev 
spillet nogle rigtig gode kampe - og vej-
ret var bestemt med os, så der var mange 
tilskuere, der havde taget en tur til stadion 
for at heppe på deres gade/favorithold...
Finalen stod mellem Sydbyen og Aalborgvej 
1 og det blev denne gang Sydbyen, der løb 
med pokalen.

Bedst udklædte blev igen Skæve Kirkeby 
(Team Rosa), som virkelig havde gjort noget 
ved udklædningen - og endda havde en rød 
ko med. Dog havde mændene lidt problemer 
med at spille fodbold i nederdel.

Aftenen sluttede med fællesspisning. Menu-
en bestod af helstegt gris med diverse tilbe-
hør og pommesfrites og pølser til børnene. 

Der var rekordstor tilslutning med ca. 165 
gæster, som hyggede sig til langt ud på af-

Nyt fra Dybvad Boldklub

tenen i det dejlige vejr, mens børnene mun-
trede sig på hoppepuden og fodboldbanen.
Hele ugen var der gang i grillen og vejret 
var rigtig dejligt.

Herefter har holdene holdt sommerferie, 
men er i gang med træningen igen i skriv-
ende stund. Turneringen starter med nye 
puljer, idet der fra sidste år er besluttet at 
turneringen skal løbe hen over efteråret  og 
afsluttes i foråret.

DHF har endvidere deltaget i Kattegat Cup 
i Grenå. Mere herom i anden artikel. 

Endvidere har vi netop afholdt Dybvad 
Open Air den 08.08.09. Der blev ikke solgt 
så mange billetter på forhånd, men flere 
benyttede det perfekte koncertvejr til at 
møde op og købe ved indgangen. Alt for-
løb godt og vi vil hermed gerne takke alle 
der gav en hjælpende hånd med. Uden jer 
kunne det slet ikke lade sig gøre.

På Boldklubbens vegne,
Kirsten Jensen



12 friske piger og drenge (fra 4. klasse og opefter) og 
4 ledere deltog i årets spejderlejr som gik til Tveden 
ved Voerså.

Ved ankomsten torsdag skulle vi først have sat telte 
op (for en gangs skyld var vi utrolig heldige med 
vejret).

Fredag bød på en 18 km lang kanotur. Vi sejlede fra 
Blåkilde til Tveden.  Da vi ankom til lejren var alle 
trætte og meget solbrændte!!

Herudover bød turen også på opgave-løb, strandtur 
og natløb. Til det sidste havde vi denne gang fået as-
sistance fra KFUM-spejderne i Hørby.

Vi skulle hilse og sige, at det faktisk er uhyggeligt 
at løbe rundt i skoven, når der er helt mørkt og man 
hører en af sine ledere råbe om hjælp!!!

KFUM
storspejderne  
på sommerlejr 
fra 2. til 5. juli 

2009

Side 8 

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

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

KFUM spejderne i Dybvad Bævere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Ulveunger:
Onsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
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Program efterår 09

Mandag den 7. september kl. 19.30
Vi deltager i kredsens temaaften i Lendum præstegård. Emne: Han troede 
han så lyset-men det var mørket ! Taler fritidsforkynder Villy Holm Pedersen 
Brønderslev

Tirsdag den 22. september kl. 19.30
Møde ved Benny Kusk, Aalborg

Tirsdag den 29. september kl. 19.30
Møde ved sognepræst Kjeld Skovgaard, Sæby

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30
Vi deltager i kredsens møde i Østervrå Missionshus

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30
Vi deltager i kredsens møde i Østervrå Missionshus

18.- 24. oktober
Kredsens vækkelsesuge - program herom senere.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30
Kredsens vækkelsesuge i Dybvad Missionshus. Taler Missionær Kristian Olsen

Tirsdag den 10. november kl. 19.30
Møde ved rejsesekretær Peter Rabæk fra Dansk Bibelinstitut.

Ældremøder
i Dybvad Missionshus

1. september kl. 14.00 Carl C. Madsen, Sæby
6. oktober kl. 14.00 Mette Volsgaard, Skæve
3. november kl. 14.00 Johnny Søndberg-Madsen, Torslev
1. december kl. 14.00 Kaj Holm, Ravnshøj



Skæve Borgerforening

Foto: Ejvind Pedersen
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Siden sidst har vi haft dilettant i Dybvad Forsamlingshus, der var ca. 
120. Fredag aften og lørdag eftermiddag var der kaffe og lagkager. 
Lørdag aften spillede Morten Baggesen op til dans.
Stykket hed “Kludder i Clairvoyancen”.

Vi havde generalforsamling den 30-3 i butikken, og bestyrelsen ser nu 
sådan ud:
Jens Larsen – Mette B Nielsen – Anni Nielsen – Benny Attrup – Hen-
ning Hede – Lone Hede, vi siger velkommen til de nye.

Sankt Hans aften var på Skæve station, i samarbejde med Skæve 
idrætsforening og Vesterskov.Der var 92 personer til spisning af stegt 
gris med salat. Båltaleren var Lars Møller.

Vi havde sat flag op i krydset ved hjælp af en lift for at markere, at 
Post Danmark kom igennem byen. Der var mødt over 100 børn og 
voksne op, det var flot.

Borgerforeningen stod igen i år for kaffe og vafler til idrætsugen på 
Skæve station, og som noget nyt var der noget for børn; man kunne 
nemlig prøve at skyde med armbrøst.
 
Vi sluttede med petanque søndag kl. 12.00, der var 10 hold til at spille.
Pokalen gik til Søren Holm og Bent Bøgsted, anden plads til Villy 
Christensen og Orla Hansen, tredje plads til Ester og Birthe Østervrå.

Eftermiddagsklubben starter op igen mandag den 31/8.

Der bliver Julefrokost som der plejer i november.

På Borgerforeningens vegne
Lone Hede



Skæve Sogns Menighedsråd inviterer til 
sogneaften med kirkens tidligere præst, 

Michael Nissen, Amager, 

tirsdag den 15. september kl. 19
i konfirmandstuen i Skæve Præstebolig

Michael taler over emnet

“Fra land til Stenbro”
Menighedsrådet serverer kaffe, brød og lagkage.
Der er gratis adgang - og alle er meget velkomne.

Menighedsrådet

Høstfest i anlægget
Skæve Borgerforening inviterer til høstfest i anlægget i Brønden

lørdag den 12. september 2009
Kl. 15.00 er der kaffe/kage

Kl. 18.00 tændes grillen (medbring selv kød og salat)

Drikkevarer kan købes til billige priser.

Alle er velkomne
Med venlig hilsen

Skæve Borgerforening
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Nu hvor naturens farver begynder at gulnes, vil jeg opfordre til 
at gå en tur i Søparken og opleve det flotte farveskifte fra stierne 
både de gamle og nye. Samtidig er der rig lejlighed til at stå og se 
på livet i det nye vandløb fra broen over bækken. 
 
I foråret blev de sidste frugttræer og buske plantet, og dermed 
er projektet i Søparken afsluttet efter mange års projektforslag 
og behandlingstid hos myndighederne og overgang til Freder-
ikshavn kommune, hvilket i øvrigt har været en meget positiv 
oplevelse. 

Borgerforeningen er nu gået i gang med at arbejde med øget 
bosættelse i vores by. Dels ligger det som en vision i kommunen 
at landsbyerne skal styrkes, men det kommer kun hvis byen selv 
presser på. Samtidig er der blevet afsat midler fra regering til 
renovering eller nedrivning af gamle huse, dem kunne vi godt 
bruge nogle af i Dybvad. 

Det er i øvrigt ærgerligt at den planlagte ombygning af vores 
skole ikke bliver til noget, da skolen betyder meget når vi taler 
bosætning.

Jeg vil gerne slutte dette indlæg med at sige, at når en gruppe 
mennesker får en ide og brænder for det og får involveret store 
dele af byen som hjælpere, kan selv det næsten umulige lade sig 
gøre, også i en lille by som Dybvad. Det er den netop afholdte 
koncert i Søparken et godt bevis på, i øvrigt den femte i rækken. 

Henrik Hanghøj
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Onsdag d. 13. maj havde vi dagplejedag. Det 
holdes over hele landet i den kommunale 
dagpleje, og er altid den anden onsdag i maj. 
Vi gik i et flot optog gennem byen, bl.a forbi 
plejehjemmet og børnehaven. 

Under optoget tilsluttede Rasmus Klump 
sig til os, til stor glæde for børnene. Han gik 
med os ned på byens legeplads, hvor vi fik 
kaffe og dejlige Rasmus Klump kager (spon-
soreret af Nordjyske Bank).

Torsdag d. 18. juni var vi i Farm Fun. Vi 
lavde en dejlig dag, med både forældre, 
søskende og bedsteforældre. Der blev kælet 
for kaniner og marsvin, der blev fodret ged-
er, kigget på høns, heste, grise, får og mange 
andre sjove dyr. 

Vi hoppede ivrigt på hoppepude, og kørte 
med traktor og vogn rundt på hele Farm 
Fun. Vi kan vidst roligt sige, at det var en 
dag vi alle nød, både store og små!!!

Fredag d. 21. august holder vi grill-aften på 
byens legeplads. Vi håber det bliver lige så 
stor en succes som de andre år - vi krydser 
fingre for at det bliver godt vejr!!

På dagplejens vegne
Karen Frederiksen

Nyt fra dagplejen

Arrangementer på Dybvad Ældrecenter
9. september kl. 14.00: Damernes Butik afholder modeopvisning

23. september kl. 14.00: Banko

7. november kl. 10-13: Julemarked
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Sæby Lokalkomité i samarbejde med ”Hyggeholdet” på Dybvad Ældrecenter

SØNDAGSTRÆF
på Dybvad Ældrecenter

6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december,
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!



Som afslutning på forårets sæson var 
Børneklubben i Farm Fun den 27. juni 2009. 
Der var 25 børn og 19 voksne med. Turen 
startede fra Brønden kl. 9.30. I bussen gik 
snakken livligt, og der var populære sange, 
som børnene underholdte alle med.

Vejret var dejligt, og på Farm Fun var 
børnene snart spredt for alle vinde. 
De hyggede sig med geder, kattekillinger, 
marsvin og alle de andre dyr.

Vi så også en strudsekylling komme ud af 
ægget, og en lille pige kunne slet ikke forstå, 
at den kunne være inde i sådant et æg.

Selv forældrene morede sig med svæve-
banen, junglestien og labyrinten. Bedstefar 
Jørgen kunne ikke finde ud fra labyrinten. 
Efter lang tid måtte vi råbe på ham, og så 
lykkedes det ham at finde ud. Det var vel 
nok godt, ellers havde han bare gået der 
endnu.

Der var mange trehjulede cykler, som blev 
flittigt brugt, og der var en traktor med vogn, 
hvor man kunne få en rundtur. Der var et 
dejligt sted, hvor vi nød den medbragte mad.

Turen gik hjem kl. 15.00 og alle var enige om, 
at det havde været alletiders tur.

Jørgen Bruun Nielsen

Børneklubben i Skæve
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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/kir-
kelige organisationer.

Det er Skæve Menighedsråd, som administrerer fonden, hvoraf der foretages ud-
deling to gange årligt. 

Ansøgninger om støtte kan indsendes til formand Henning Holm Olesen inden 1. 
april og 1. oktober. 

Døbt den 19. april 2009: Matilde Møller 
Thomsen. Forældre: Helle Møller Stidsborg 
og Kim Thomsen

Døbt den 28. juni 2009: Sara Emilie Kold-
itz Jensen. Forældre: Sandie Norman 
Kolditz Madsen og Brian Jensen

Viet den 6. juni 2009: Lene Berg 
Kristiansen og Johnny Reinholdt 
Kristiansen

Døbte og viede i Skæve Kirke

Døbt den 12. april 2009: Freja Sund-Rasmus-
sen. Forældre: Irene Kristine Andersen-Sund 
og Kennet Lunderskov Rasmussen
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Skæve Sogns Menighedsråd har ansat Anne Hejslet 
som korleder for kirkens nye børnekor.

Tirsdag den 18. august mødtes 16 sangglade børn 
således for første gang til øvedag på Dybvad Skole, 
hvor de øvede nogle af de sange, som de fremover vil 
optræde med.

Børnekoret er for alle børn fra 2. til 6. klasse, og der 
øves hver tirsdag fra kl. 13.45 til 14.30 på skolen

Anne Hejslet er desuden ansat som afløser for sognets 
organist og kirkesanger, ligesom hun vil hjælpe til ved 
øvrige arrangementer.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Anne og 
hendes børnekor, som vi ser frem til at høre meget 
mere til både i og uden for kirken.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Nyt børnekor
i Skæve Sogn
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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.

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 sognepræsten 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 kirkegårdskontoret, 
tlf. 98 86 43 48 tirsdag til fredag 
kl. 12.30 – 13.00. I øvrigt sæd-
vanligvis på kirkegården. 
Fridag: Mandag.

Organist: Birger Skovholm, Flau-
enskjoldvej 40,  9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 17 03

Kirkeværge: 
Birgit Thomassen, Bogfinkevej 
33, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 47 38

Menighedsrådsformand: Hen-
ning Holm Olesen, Dværghøjvej 
12, 9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 90 98

Kasserer: Erik Wulff Sørensen,
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

September 6/9 10.30 Høstgudstjeneste
 10/9 17.00 Spaghettigudstjeneste
 13/9 9.00 Johnny Søndberg-Madsen   
 20/9 19.00  Konfirmandvelkomst
 27/9 9.00

Oktober 4/10 10.30
 11/10 9.00
 18/10 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 22/10 17.00 Spaghettigudstjeneste
 25/10 10.30 BUSK (Børn, unge, sogn, kirke). Kirke-

frokost

November 1/11 10.30 Alle Helgen
 8/11 19.00
 15/11 10.30
 19/11 17.00 Spaghettigudstjeneste
 22/11  Ingen gudstjeneste
 29/11 10.30 Familiegudstjeneste. Spejderne med-

virker

December 6/12 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 13/12 9.00 
 20/12 19.00 De 9 læsninger. Konfirmanderne med-

virker
 24/12  14.00 Juleaften
  15.30  Juleaften
 25/12 10.30
 26/12 10.30
 27/12 10.30 Julesalme-gudstjeneste

* Hvor intet andet er anført, er det Mette 
Volsgaard der har guds tjenesten
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Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter følgende hverdage: 

Tirsdag den 8. september
NB: Oktober er der ingen gudstjeneste

Tirsdag den 10. november
Tirsdag den 8. december

Torsdag den 24. december kl. 10.00

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

Konfirmander 2009/2010
Konfirmationsforberedelsen ligger ligesom sidste år tirsdag kl. 
8.00 - 9.30, og foregår i konfirmandstuen, Skævevej 67.
Første gang bliver tirsdag den 1. september.

I år er det sådan, at eleverne i 7.a. på Dybvad skole har mulighed for at gå til konfirmations-
forberedelse ved Skæve kirke, mens 7.b går hos sognepræst Karen Else Christoffersen i Hørby. 
Konfirmanderne kan dog frit vælge, om de vil konfirmeres i Skæve eller Hørby kirke. 

Konfirmationen i Skæve kirke bliver: Kristi himmelfartsdag, torsdag den 13. maj 2010.

Søndag den 20. september kl. 19.00 er der velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres 
forældre i Skæve kirke.
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Det sker i Skæve Kirke
Høstgudstjeneste 6. september kl. 10.30
Søndag den 6. september kl. 10.30 er der traditionen tro høstgudstjeneste i Skæve kirke. Det er 
en gudstjeneste, hvor vi takker for alt det, vi har fået givet. Kirken vil blive pyntet med udbytte 
fra årets høst. Alle opfordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten 
vil blive bortauktioneret. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Sogneaften med Michael Nissen 15. september kl. 19.00
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 er der sogneaften med kirkens tidligere sognepræst Michael 
Nissen. Sted: konfirmandstuen, Skævevej 67. Alle er velkomne!

Sangaften - Den nye Højskolesangbog 6. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 er der sangaften i Skæve kirke. Organist ved Abildgård kirke i 
Frederikshavn, Hans Dammeyer, kommer og introducerer os til den nye Højskolesangbog. Alle 
er velkomne!

BUSK - 25. oktober kl. 10.30
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige børne- og un-
gdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker 
både børn og unge. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i konfirmandstuen.

Koncert med Hjallerup koret 28. oktober kl. 19.00
Onsdag den 28. oktober er koncert med Hjallerup koret. Gratis adgang – alle er velkomne 

Alle helgens søndag 1. november kl. 10.30
På Alle helgens dag mindes vi dem, der er døde i sognet i det forløbne år. Vi mindes dem med 
sorg og savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og på hans livgivende lys, Jesus 
Kristus, tænder vi lys i kirken for de døde og til erindring om at vi alle – både levende og døde 
– tilhører lysets Gud, der er Herre over liv og død.
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde blive læst op.

Familiegudstjeneste 30. november kl. 10.30
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne medvirker 
og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.

Julekoncert med Gospelsingers 8. december kl. 19.30
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 er der koncert med Gospelsingers fra Aalborg. Koncerten vil 
bestå af en blanding af traditionelle gospelnumre og julesange. Alle er velkomne. 

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.

Spaghettigudstjenester
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, bedste-
forældre og andre interesserede også meget velkomne. 
 
Efterårets spaghettigudstjenester: 10. september, 22. oktober og 19. november kl. 17.00-19.00


