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Julekrybben

Nu varer det ikke længe før det er jul. Men inden er det advent.
De traditioner, der hører adventstiden til, handler netop om at
forberede sig til jul. De handler om at forberede sindet til igen
at høre julens budskab.
Og som led i den forberedelse tænder vi lys, bager, synger julesalmer og pynter op.
En af de forholdsvis ny adventsskikke er julekrybben. For kun
få år tilbage skulle man lede længe for at finde en julekrybbe –
Det skal man ikke i dag, for i de senere år har skikken bredt sig
med lynets hast.
De små figurer i julekrybben kan stå på samme plads hele
december. Og hver dag fortæller de den samme gamle historie:
Om hyrderne med deres får, vismændene med deres kameler
og kostbare skatte, englene og stjernen, Josef og Maria og det
lille Jesusbarn, der blev født julenat.
Selv om skikken med at stille julekrybber op er forholdsvis ny
her i landet, så har den en lang historie bag sig.
Omkring år 200 begyndte pilgrimme at valfarte til den grotte i
Betlehem, hvor man antog, at Jesus var blevet født. Disse pilgrimme tog ofte en sten med fra grotten og murede den ind i
deres lokale kirke. Og på den måde blev krybberummet spredt
rundt i verden.
Og ud af dette sprang efterhånden traditionen med at lave modeller af krybben.
Det var dog først i 1700 tallet at julekrybben for alvor brød igennem – og det skete først og fremmest i de katolske lande.
Det viste sig at julekrybberne rundt om i verden blev meget
forskellige, idet de kom til at afspejle den kultur, de blev lavet i.
Og at julekrybberne rundt om i verden er så forskellige, kan ses
som et udtryk for at julens evangelium er for alle mennesker i
alle kulturer og til alle tider.
Sidste år fik Skæve kirke også sin egen julekrybbe. Og som et
smukt udtryk for at julens budskab også er for os, der bor netop
her, er figurerne i vores julekrybbe malet af én af sognets beboere.
Med ønsket om en glædelig jul
og et velsignet nytår
Mette Volsgaard
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Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
H.C. Andersen 1832
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Fra Skæve til Somasipadi
dre, der ønsker at tage på udvekslingsophold
i Danmark.

I løbet af 2011 starter et spændende sogneprojekt om samarbejde mellem Skæve Sogn
og Arcot Lutheran Church (ALC) i den lille
by Somasipadi i Tamil Nadu regionen i det
sydøstlige Indien.

Vores projekt dokumenteres løbende via
denne udveksling, korrespondance med indiske skoleelever,
foto- og videomateriale, ligesom
der eksempelvis kan udarbejdes
enkle undervisningsmaterialer
via internettet til brug for skoleklassers involvering i projektet.
Endvidere planlægger menighedsrådet en række sogneaftener og foredrag, artikler og
rejsebeskrivelser i Skæve Sogneblad, gæsteundervisning på
skoler, inddragelse af provstiets
skole-/kirketjeneste m.m.

Sogneprojektet udspringer af et
ønske om at anvende en del af
sognets fondsmidler til multikulturel udvikling, herunder
støtte til drift af ALC’s skole i
Somasipadi. Menighedsrådet
har i denne forbindelse haft
besøg af Frede Krøjgaard fra
Nørre Nissum Seminarium
og HF, som er primus motor i
opbygningen af et netværk af
fremtidige skolepartnerskaber
i Danmark og Indien. Desuden har sognet
holdt møde med Sundar G, der er Assistant
Director i ALC’s arbejde.
Projektet indebærer – sammen med den
nævnte økonomiske støtte – mulighed for
inddragelse af Hørby-Dybvad Skole, KFUMspejderne, minikonfirmander og konfirmander samt øvrige grupper/foreninger/institutioner, der måtte være interesserede.

Følg med i projektets udvikling her i Sognebladet, samt på hjemmesiden www.skaevesogn.dk, hvor der fra årsskiftet vil være
masser af informationer om sogneprojektet, Indien, Tamil Nadu og Arcot Lutheran
Church.

ALC’s aktiviteter i Indien omfatter (ud over
den etablerede kirkedrift) bl.a. projekter til
forbedring af sundhed i skolerne, bekæmpelse af ordblindhed hos voksne, selvhjælpsgrupper for kvinder samt et spændende
børneparlament, som vil blive nærmere beskrevet i næste udgave af Skæve Sogneblad.
Et fast årligt beløb vil blive øremærket til
ALC School Project Comprehensive Development Programme til opbygning/
forbedring af fysiske faciliteter, indkøb af
skolemøbler, materialer m.v. i vores lille venskabsby i Tamil Nadu.
Ud over det direkte bidrag vil menighedsrådet via et rejselegat opfordre unge fra
sognet til at rejse til regionen, og ved hjælp
af opbyggede kontakter i Indien vil lignende
støtte kunne gives til indiske studerende/an-

Døren ind til et gammelt klasselokale på skolen i Somasipadi

Børn der deltager i børneparlamentet, Children’s Parliament

Side 4

Børnparlamentet arbejder og har besøg fra Danmark

Gade i Somasipadi
Skolen i Somasipadi

FAKTA OM TAMIL NADU:
•
•
•
•
•

Tamil Nadu er en delstat i det sydlige Indien
Staten har grænser til Andhra Pradesh, Kerala og Karnataka
Hovedstaden er Chennai (bedre kendt som Madras, indtil 1996)
Delstaten har et areal på ca. 130.058 km² og et indbyggertal på 62.110.839 (2001)
Tamil Nadu huser bl.a. Indiens næststørste filmindustri
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Halloween i
Skæve Børneklub
Ja, så har der været spredt uhygge
i Klubben. Der blev spist edderkopper, slanger og flagermuskage,
dertil fik børnene blod - med afhuggede hænder til at holde det
koldt. Vi fik fortalt en uhyggelig
historie om en død mand, der fik
stjålet sit guldben, og der var lavet uhyggelige lyde til. Efter al dén uhygge lavede
vi servietlygter.
Før efterårsferien var vi ude hos Karen og
Leo, hvor vi lavede æblejuice. Karen havde
bagt kage, og dertil blev der drukket en
masse frisk juice lige fra pressen. Det takker vi for - det var en rigtig god oplevelse.
Anni, Majbrit, Gitte, Tina og Jørgen
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Nyt fra forældrerådet i Dybvad Dagpleje
I august samledes børn og forældre/dagplejere til den årlige grillfest. Vejret var ikke
rigtig med os, så arrangementet blev afviklet
i klubhuset. Det blev en hyggelig aften.

Forældrerådet agter også i år at være med
til Open by Christmas, som finder sted den
10. december. Vi har igen fået lov til at være
på Hedens plads. De nærmere detaljer omkring arrangementet er endnu ikke helt på
plads, men vi kan allerede nu løfte sløret for,
at vi planlægger optog igennem byen med
hestevogn i front, “amerikansk lotteri” samt
salg af en eller anden form for forplejning.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at lægge
vejen forbi og støtte op om børnene i den
kommunale dagpleje.

I oktober afholdtes valg til forældrerådet. På
valgaftenen blev vedligeholdelsen af byens
legeplads drøftet, idet Frederikshavn Kommune har meddelt dagplejerne, at legepladsen ikke må benyttes før fejl og mangler er
udbedret, og der er taget stilling til, hvem
der har ansvaret for den løbende vedligeholdelse.
Mange tanker blev i den forbindelse luftet,
og det gav det nye forældreråd noget at
arbejde med. Det er helt klart et fælles mål,
at legepladsen bliver lovliggjort så hurtigt
som muligt, så dagplejerne kan få lov at tage
børnene med på legepladsen igen.

Forældrerådet ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.
På forældrerådets vegne
Anette H. Michaelsen

På valgaftenen blev de fremmødte præsenteret for resultatet af dagplejens læreplan
for 2010. Emnet har været “naturen”, og det
var et rigtigt flot resultat, dagplejerne kunne
fremvise.
Forældrerådet er fra 2011: Thomas Friis,
Jannie L. Nielsen, Dorte Bøgelund, Allan S.
Steffensen, Lisbeth H. Hyldig, Dorte Jensen
og Anette H. Michaelsen.

Sæt kryds i kalenderen:

DYBVAD OPEN AIR 2011
lørdag den 6. august i Søparken
www.dybvadopenair.dk
Dybvad Open Air på Facebook
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Dybvad Messen 2010
Dybvad Boldklub har traditionen tro afholdt
messe i Dybvadhallen i weekenden den 25.
og 26. september.

Begge dage var der en flot tombola, hvilken
igen var sponseret af egnens forretningsdrivende - og der var mulighed for at få tørsten
slukket i ”messeskjulet” samt ved at besøge
cafeteriaet, der i anledning af messen var
bemandet af medhjælpere fra boldklubben.

Forberedelserne startede tirsdag med at
lægge gulvtæppe på, og herefter gik hele
ugen med forberedelser til udstillerne kunne
komme ind fredag morgen. Vi havde i år 33
udstillere, der hver især havde meget flotte
stande.

Vi havde nok håbet på lidt flere besøgende,
men mange af udstillerne har udtrykt tilfredshed med messens forløb.

Åbningstiden var lørdag fra kl. 13 – 18 og
søndag fra 10 – 18.

Alle dage var der hårdt brug for hjælpere og
vi vil gerne sige tak for indsatsen til de der
hjalp hele ugen helt frem til mandag, hvor
hallen igen var tilbage i sit normale udseende.

Det startede med, at der kl. 13.30 var 4 musikalske indslag i det lokale MGP, hvoraf
der blev valgt 3, der skulle optræde i finalen
søndag.

Vi håber på at kunne gentage succesen
om 3 år.

Kl. 15 var der åbningstale ved borgmester
Lars Møller, og kl. 16 var der modeshow for
børn. Herefter var der udtrækning af gaver
på indgangsbilletterne, sponseret af udstillerne.

På vegne af Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen

Søndag var der gratis sildebord sponseret af
Nilles og Dybvad Køkkener. Herefter var der
igen udtrækning af gaver på indgangsbilletterne og senere finalen i MGP.
Jette Torp optrådte kl. 14 og 15.30, og i pausen var der et flot modeshow arrangeret af
de udstillende forretninger. Som afslutning
var der et stort gaveshow, igen på indgangsbilletterne, hvor alle kunne deltage, såfremt
de havde svaret rigtigt på spørgsmålet om,
hvad det nye navn er på Hørby og Dybvad’s
Skoler.
Hovedgevinsterne, der var sponseret af Dybvad Stålindustri, blev vundet af:
Borgny Andersen, Krogsdamvej 81, Dybvad,
Oliver Jensen, Aalborgvej 308, Dybvad,
Lise Brunø, Louis Nielsensvej 5, Sæby
Malene Andreasen, Bogfinkevej 20, Dybvad
og Lotte Bach Olesen, Peder Munksvej 62,
Sæby. Alle gevinster er afhentet.
Programmet blev på professionelt vis præsenteret af Jesper Koldtoft.
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Program vinter 2010-2011

Ældremøder i
Dybvad Missionshus
Tirsdag d. 7. dec. kl. 14. v/Bjarne Taulborg fra Åbybro
Tirsdag d. 4. jan. kl. 14. v/Frederik G. Sørensen.
Tirsdag d. 1. feb. kl. 14. møde

Julefest i Missionshuset
Gnisten inviterer igen i år børn,
unge og ældre til juletræ torsdag
den 9. december kl. 19 -21.
Taler er Anne Grethe Rasmussen
fra Skagen
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Set og Sket i Sognet

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven den 29. august

Høstgudstjeneste den 12. september

Menighedsråd og ansatte på studietur til Århus den 2. oktober

BUSK (Børn, Sogn, Unge, Kirke) gudstjeneste og efterfølgende
frokost i konfirmandstuen den 31. oktober

Salmedag i Torslev Kirke med elever fra Hørby-Dybvad og
Torslev Skole den 2. november

Koncert med Kirkekvartetten den 2. november
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Nyt fra Dybvad Børnehave
I Dybvad Børnehave går livet sin vante gang
i fuld fart – snart er det jul og vi er så småt
begyndt at glæde os til alle de traditioner der
hører med til denne højtid
Inden vi når så langt, har vi i efteråret afviklet en anden af vores
traditioner, nemlig vores
”Høstuge”, som er en fælles uge hvor børn og voksne
arbejder sammen på tværs
af stuerne. Det vi er fælles
om, er emnet ”Høst”. Igen
i år kunne vi præsentere et
overdådigt bord i alrummet,
som var alle de ting børnene
havde med hjemmefra der
relaterede sig til ”Høst”.

Julegudstjeneste hvor vores ældste børn går
Lucia, er i år den 16. december – en dag både
store og små ser frem til. Julefrokost har børnene også og vi slutter af med at gå på jagt
efter nissen i skoven
Slutteligt vil jeg gerne bruge et par linjer på
at takke af for denne gang. Jeg har fået nyt
job i Ålborg Kommune og tiltræder min nye
stilling pr. 1. januar 2011. Det er med blandede følelser jeg har valgt, at tiden nu er for
mig til at prøve nye udfordringer. Det har
været 7 rigtig gode år i Dybvad Børnehave,
sammen har vi nået meget og personligt har
jeg nået endnu mere. En stor tak skal her
lyde til både børn, forældre og ikke mindst
personale, fordi I har bakket op og været
med hele vejen.

ENDELIG er vores nye hegn
omkring parkeringspladsen
næsten færdig, vi afventet
p.t. de sidste sektioner og
syntes selv det er blevet rigtig flot! Hegnet er
sat op af en gruppe forældre og de har ydet
en stor indsats, som vi også her gerne vil
udtrykke vores taknemmelighed over.

Rigtig god jul – og ikke mindst et godt og
lykkebringende nytår.

Hverdagen i børnehaven bruger vi meget til
leg, både på stuerne, på tværs af stuerne og
udendørs – både på vores egen legeplads og
ved ture ud af huset. Vi oplever vores børn
er rigtig gode til at lege og at de også er rigtig gode til at lege på tværs af stuer og alder,
det er dejligt at være vidne til.
Som vi skrev i starten, så er vi så småt begyndt at jule – vi er i gang på de hemmelige
værksteder, hvor der er adgang forbudt for
forældre – det er nemlig her børnene laver
julegaver. Julegaverne laver vi færdige i november, så vi har december fri til alle de ting
der hører til der. Vi håber, at vores nisse på
loftet vågner og at han igen i år er i sit sædvanlige drillehumør.
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Louise Jæger Jeppesen
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Dybvad Boldklub
Årsfest i Dybvad Boldklub

Nyt æresmedlem i Dybvad Boldklub

Dybvad Boldklub holdt lørdag den 6. november årsfest i Dybvad Forsamlingshus,
med deltagelse af 80 spillere og frivillige
medhjælpere.

Ved årsfesten den 6. november i Dybvad
Forsamlingshus blev Jøren Christiansen udnævnt til æresmedlem af Dybvad Boldklub.

Formanden Kirsten Jensen bød velkommen
til festen, og fortalte at Boldklubben i år
havde valgt at holde årsfesten i Forsamlingshuset, med gratis mad og levende musik.
Det skyldes at Boldklubben i 2010 har haft
gang i rigtig mange aktiviteter, hvor der har
været behov for frivillig hjælp. Dette ville
Boldklubben gerne sige tak for ved at tilbyde
denne fest til de aktive spillere og de mange
frivillige som har hjulpet til i løbet af året.
Hele aftenen forløb rigtig godt med god mad
og masser af rigtig god dansemusik, leveret
af gruppen ”Kun for sjov”.
Trænerne Jens Erik Kyed, Peter Østergaard
og Christian Bentsen fortalte lidt om, hvordan det var gået i løbet af året. Serie 6 sluttede på en 3. plads, og serie 3 måtte desværre
rykke ned i serie 4 igen.
Trænerne uddelte også præmier til spillerne.
Der var pokaler til:
Kammeratskabspokal: Henrik ”Dy” Jensen
Træningsflid: Kenneth ”Brylle” Kristensen
100 kamps jubilæum: Jesper N. Jensen
Årets spiller serie 6: Jonathan Pedersen
Årets spiller serie 3: Kristian Birkkjær
Årets bisse: Lars Juhl Hansen

Jøren fik sin debut i Dybvad Boldklub’s
bestyrelse for 42 år siden; i november måned 1968. Da blev Jøren Christiansen valgt
ind i bestyrelsen som kasserer. Her sad han
i nogle år, hvorefter han holdt en pause i bestyrelsen, men i flere af disse år virkede han
som kasserer udenfor bestyrelsen.
Jøren blev valgt ind i bestyrelsen igen i 1981
som kasserer, og denne post har han haft lige
siden – det vil sige 30 år i træk.
Dengang Jøren startede som kasserer var der
en balance på 77.168 kr. og i dag er der en
balance på 913.000 kr., så der er sket noget af
en udvikling siden Jøren startede.
Jøren har siddet som Dybvad’s repræsentant i SISK i mange år, og nu sidder han som
repræsentant i Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.
Jøren sidder også som DB’s repræsentant i
Dybvadhallen, det har han gjort siden 1991,
så det er blevet til 20 år i træk.
I 1992 modtog Jøren (lidt forsinket) JBU’s
Sølvnål for 15 års frivilligt arbejde.
I 1996 modtog Jøren DBU’s Sølvnål for 25 års
virke som frivillig idrætsleder.

Fra spillerne var der også gaver, som tak for
sæsonen til trænerne og til Teamchef Karl
Johansen.
Der var også udnævnelse af æresmedlem (Jøren Christiansen), samt kåring af årets DB’er.
Sidstnævnte pris gik denne gang til Per Nyrup Jensen, der med sin store tjenstvillighed
og engagement har gjort en stor indsats for
klubben i årenes løb.

Jøren har også modtaget hæderen som årets
DB’er i Dybvad Boldklub 2 gange, nemlig
i 1982, samt i 1996 sammen med hustruen
Lene.
Han har også været aktiv fodboldspiller i
Dybvad Boldklub i mange år, han fik faktisk
pokalen som årets spiller på Dybvad’s serie 3
hold for nøjagtig 40 år siden, nemlig i 1970.
Udover alt dette udfører både Jøren og Lene,
samt deres børn Mads og Louise et stort
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stykke frivilligt arbejde i Dybvad Boldklub, det vil boldklubben gerne sige
mange tak for.
Ved overrækkelsen var der blomster til
Lene. Til Jøren var der et diplom som
æresmedlem, samt et gavekort til Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
Dybvad Boldklub har nu 3 æresmedlemmer:
Chr. Bøgeskov,
Karl H. Westergaard
Jøren Christiansen
Boldklubbens nye æresmedlem;
Jøren Christiansen

Årets DB’er; Per Nyrup Jensen

U 15 Drenge: Kristian Oien og Peter Grøntved

Ungdomsafslutning i DHF
Ungdomsafdelingen i DHF har holdt sin årlige
afslutningsfest i Flauenskjoldhallen med ca.
150 ungdomsspillere og trænere. Aftenen blev
indledt med, at Ib Sørensen fra Flauenskjold
Idrætsforening bød alle spillere og trænere velkommen, og herefter spiste man holdvis pizza.

U17 Drenge: Kasper Erlandsen
U 12 Piger: Lise Tønnesen og Johanne
Grøntved

Efter spisningen samledes alle hold i hallen,
hvor der var præmieoverrækkelse.
Til U 9-10 drenge og piger var der medalje til
hver enkelt spiller, og der var kammeratskabsog fiduspokal til de øvrige hold.
Følgende spillere fik pokaler:
U 11 Drenge: Mads Wunderov, Kevin Svendsen
og Lasse Fuglsang
U 12 Drenge: Mikkel Egebak og Christian
Krogshave
U 13 Drenge: Jonas Andersen og Casper Nielsen

U 13 Piger: Emma Louise Christensen og
Nanna Langeland
U 15 Piger: Ida Neergaard og Anne Kristine
Mikkelsen
Efter præmieoverrækkelsen var der gaver
fra de enkelte hold til trænerne, som tak for
en god indsats gennem hele sæsonen.
Herefter spillede Diskotek ”Firelight” op til
dans. Hallen var samtidig til fri disposition
til forskellig lege og boldspil.
En rigtig hyggelig aften hvor alle morede
sig og havde det sjovt.
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Minikonfirmander
I oktober begyndte et nyt hold minikonfirmander. Forløbet tilbydes 3. klasserne og strækker sig over en række onsdage. Vi
mødes i præstegården fra kl. 11.40 til 13.40. Hver gang hører
vi bibelhistorie, synger og laver forskellige aktiviteter.
I år skal vi indøve en julemusical, den vil blive opført ved
gudstjenesten den 19. december kl. 19.00.
På billederne ses mini-konfirmanderne på besøg i Skæve
Kirke og som medvirkende ved BUSK-gudstjenesten.
Hilsen Anne Hejslet og Mette Volsgaard
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Konfirmander

Konfirmandholdet 2010-2011

Der fremstilles glaskunst i konfirmandklubben

Konfirmandlejr
Den 5.-6. november var der konfirmandlejr på Dronninglund
Efterskole. På lejren deltog ca. 60 konfirmander fra 4 forskellige sogne (Brønderslev, Øster Hassing, Hørby og Skæve). Lejrens tema var ”Hænder”. Der blev blandt andet arbejdet med
hænder i forskellige workshops. Lørdag aften blev der sluttet
af med aftengudstjeneste i Dronninglund kirke – En gudstjeneste som konfirmanderne selv have forberedt.
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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 Lars Jensen
på 98 86 43 30 eller kig på
www.skaevesogn.dk

Vi glæder os til at se jer!

KFUM Spejderne på Juletur
Juleturen 2010 var en fantastisk tur. En hel
weekend med en masse fantastiske spejdere,
og små værelser, så bliver det ikke bedre.
Vi kom klokken 17.00 om fredagen, og fik bagagen på plads. Lidt senere på aftenen skulle
vi have vores madpakker til aftensmad.
Lidt efter aftensmaden spillede vi slik-banko
og hyggede os. Og kom sent i seng.

Lørdag skulle storspejderne lave poster til de
små. Det gik rigtig godt. Længere hen ad
dagen skulle vi spille en slags fodbold med
nogle sjove briller. Og nogle spillede volleyball, rent hygge. Om aftenen skulle vi ud og
spille fireball, altså bolde med ild i. Efter det
legede vi en slags fange leg, med sedler. Og
da vi kom ind igen, sagde lederne at børnene
skulle lave et lille
skuespil/underholdning,
som blev vist sent om
aften.
Tidlig om søndagen,
skulle vi ud og lege
smuglerløb hvor der var
troldefangere og sølv- og
guldklumper, og efter
det skulle vi selvfølgelig
havde lidt morgenmad.
Senere skulle alle rydde
op og pakke vores ting
til hjemturen. Lidt før
middag skulle vi lave
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juledekorationer, vi fik et kvarter til at finde materialer til det.
Alle blev rigtig flotte. Til middag fik vi primimad, over bålet. Det
smagte rigtig godt. Nu var der ellers fri leg indtil vi skulle hentes.
Vi var alle rigtig trætte :-)
Lavet af: Fie Milson, Mai Dam Andersen,
Mie Dam Andersen, Maja Pedersen.

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

Bævere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
Ulveunger:
Onsdage kl. 18.30-20.00
Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
ZONETERAPI

Klinik Hotstone

Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13

Side 19

Døbte i Skæve Kirke

Døbt den 12. september 2010:
Silke Dahl Høyrup.
Forældre: Majken Hejslet Dahl
og Karsten Høyrup

Døbt den 19. september 2010:
Isak Elias Kolditz Jensen.
Forældre: Sandie Norman Kolditz
Madsen og Brian Jensen

Døbt den 14. november 2010:
Johanne Brobak Røge.
Forældre: Anne Line og Søren
Brobak Røge
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Nyt fra Hyggeholdet
Det har været et fint efterår for Ældrecentret
og Hyggeholdet. Vi er glade for de nye medlemmer, men der er stadig plads til flere, hvis
der er nogle, der har lyst.
Vi havde en dejlig tur til Sæby med madpakker, som blev indtaget ved åen. Den traditionelle efterårsmodeopvisning var atter en
succes. De ugentlige gåture om tirsdagen og
sangeftermiddage om torsdagen er forløbet
godt.
Håndarbejdsholdet har haft travlt med at
fremstille nisser og andre ting til det årlige
julemarked. Andre har været rundt i lokale
butikker og virksomheder for at samle gevinster til markedet. Vi siger tak for den

velvilje, der er udvist. Vi har desuden været
på Østervrå Ældrecenter for at bage småkager til samme marked – og siger tak for lån af
køkkenet.
Snart bliver det tid til bagning og fremstilling af dekorationer med beboerne, samt en
juletur til Bilka. Så er det jul!
Vi vil benytte lejligheden til at mindes
Lise Nielsen, som
har været en uvurderlig arbejdskraft
og støtte for Ældrecentret og Hyggeholdet. Tak for dit store
arbejde og glade
smil, Lise. For hendes mand og familie
ønsker vi alt godt.
Med venlig hilsen
Hyggeholdet

Julekoncert med Hasseris Kirkes Trio 9. december kl. 19.30
Hasseris kirkes Trio er ansat ved Hasseris kirke i Aalborg,
hvor den har til opgave at bidrage med ny musik og tekst
ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger.
Intentionen er at finde udtryk som kan tale ind i tiden til
nutidens mennesker, i spændvidden af forskellige livssituationer. Denne spændvidde afspejles i trioens repertoire,
som både i sit musikalske udtryk og i teksternes indhold
bevæger sig vidt omkring.
Stilmæssigt går gruppen ikke af vejen for noget; men
beskæftiger sig dog primært med nye kompositioner og
tekster. Teksterne er fortrinsvis på dansk, og der arbejdes
løbende sammen med andre nordiske musikere og salmedigtere.
Overordnet betragtet er trioens hovedtese ganske enkel:
Det må ikke være kedeligt, men gerne glædeligt, - og
gerne højt til loftet og dybt i jorden.
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Sognepræst :
Mette Volsgaard,
Skævevej 67, 9352 Dybvad.
Tlf. 98 86 41 10
E-mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag.

Gudstjenesteliste
December 5/12
12/12
19/12
24/12

9.00
10.30
19.00
14.00
15.30
25/12 10.30
26/12 10.30

Johnny Søndberg-Madsen
MV
MV
”På vej mod jul”
MV
Juleaften
MV
Juleaften
MV
Juledag
MV
2. juledag

Januar

1/1
2/1
9/1
16/1
23/1
30/1

14.00
19.00
10.30
9.00
10.30
10.30

MV
Nytårsdag
MV
Helligtrekonger
MV
MV
Helge Morre Pedersen
MV

Februar

2/2
6/2
10/2
13/2
20/2
27/2

19.00
10.30
17.00
19.00
9.00
9.00

MV
Kyndelmissegudstjeneste
MV
MV
Spaghettigudstjeneste
MV
Ungdomsgudstjeneste
Helge Morre Pedersen
MV

Marts

6/3
13/3
17/3
20/3
27/3

14.00
19.00
17.00
10.30
9.00

MV
Fastelavn
MV
Sogneindsamling
MV
Spaghettigudstjeneste
MV
Helge Morre Pedersen

Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.
Anmeldelse af dødsfald foretages 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 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
Menighedsrådsformand:
Henning 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
jesper.koldtoft@skolekom.dk

		
MV: Mette Volsgaard

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.

www.skaevesogn.dk
Deadline for næste sogneblad: 7. februar 2011
Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Konfirmandklub
Velkommen i Skæve og Hørby sognes konfirmandklub
(for nuværende og tidligere fonfirmander)
Vi mødes en række torsdage kl. 19.30 - 21.30 i konfirmandstuen, Skævevej 67.
For klubben står Anne Hejslet, Anette Bilde Jacobsen, Karen
Else Lind Christoffersen og Mette Volsgaard
2. december: Julehygge i konfirmandstuen
13. januar: Filmaften
10. marts: Vi er kreative
14. april: Afslutning

Børnekor
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. Tlf: 22 16 95 63

Spaghettigudstjeneste
Velkommen til spaghettigudstjeneste i Skæve kirke.
Gudstjenesterne er specielt tilrettelagt for børn i 3 - 8 års alderen
og varer ca. 30 min.
Efter gudstjenesten tager vi hen i konfirmandstuen, hvor vi spiser spaghetti og kødsovs (børn: 5 kr. voksne: 10 kr.).
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi begynder kl. 17.00 og er færdige omkring kl. 18.30

Forårets spaghettigudstjenester:
10. februar – 17. marts – 14. april

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 14. december
Fredag den 24. december kl. 10.00
Tirsdag den 11. januar
Tirsdag den 8. februar
Tirsdag den 8. 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.
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Det sker i Skæve Kirke
Familiegudstjeneste 28. 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 Hasseris Kirkes Trio 9. december kl. 19.30
Se omtalen på side 21.

Julegudstjeneste for førskolebørn 16. december kl. 13.00
De store børn fra børnehaven går Lucia-optog. Alle er velkomne.

”På vej mod jul” 19. december kl. 19.00
Minikonfirmanderne og kirkens børnekor opfører julemusical.

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

Ungdomsgudstjeneste 13. februar kl. 19.00
Tema: Hænder. Husk mobilen.

Fastelavn 6. marts kl. 14.00
Fastelavns søndag er der familiegudstjeneste i Skæve kirke. Efter gudstjenesten er alle inviteret
hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tøndeslagning.
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