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af sognepræst
Mette Volsgaard

Kirken bærer mange fremmedartede ord med sig fra en fjern fortid. 
Trinitatis er et af dem. Det er navnet på den periode i kirkeåret, vi 
netop nu befinder os i. Tiden fra Pinse til Advent. Sommer og efterår i 
kirken.  
 
Trinitatistiden indledes med Trinitatis søndag (der altid ligger sønda-
gen efter Pinse). Og det er en er en usædvanlig helligdag, fordi den 
ikke, som de fleste andre af vore helligdage, tager udgangspunkt i en 
bestemt historisk begivenhed.

Det gælder jo f.eks. for vore tre store højtider: jul, påske og pinse, der 
handler om en helt bestemt begivenhed.

Jul: hvor vi fejre for Jesu fødsel. 
Påsken: hvor det handler om Jesu lidelse, død og opstandelse.
Pinsen: hvor vi hører om, at Gud sender sin Helligånd til jorden. 

Det er anderledes med Trinitatis. For Trinitatis er en helligdag, der 
tager sit udgangspunkt i teologiske tanker om, hvem Gud er. 
Trinitatis betyder treenighed, og er betegnelsen for Gud, som vi ken-
der som Gud far, Gud søn og Gud Helligånd.
Ordet trinitatis (treenighed eller trefoldighed) skal fortælle os om 
Guds storhed, og skal sige noget om, de forskellige sider af Gud, som 
vi kender: At vi kender ham som skaberen (Gudfader), befrieren (Je-
sus) og livgiveren (Helligånden). Men samtidig holdes der fast ved, at 
Gud er én.T
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De her tanker om Gud (at Gud er tre personer og dog kun én) kan være svære, ja nærmest 
umulige at forene med vores almindelige måde at tænke på. 
Men det er der også en pointe i. For på den måde bliver vi holdt fast på, at Gud er større 
end vore menneskelige tanker.

Efter Trinitatis søndag og fejringen af treenigheden, følger så den lange Trinitatistid. 
I kirken er Trinitatistidens farve grøn, samme farve som dominerer i naturen i netop nu. 
Og det er en farve der skal fortælle os om vækst og modning i vores liv som kristne. Der-
for sættes der i den periode også fokus på hverdagslivet. 
Tinitatistiden handler om dit og mit liv. Den handler om at tro, om at vokse og blomstre 
og modnes. Beretningerne, vi skal hører i kirken i den periode, handler derfor bl.a. om be-
kymring og tillid. Sygdom og helbredelse. Dømmesyge og tolerance. Vrede og forsoning. 
Næstekærlighed og etik. Tro og tvivl. Skyld og tilgivelse. Rigdom og fattigdom. Fortviv-
lelse og håb.  
 
Det handler om dit og mit liv, som de leves midt i hverdagen. En hverdag der jo får sin 
næring fra kirkeårets store højtider. Og som derfor er en hverdag, der leves i lyset af det 
budskab, der møder os gennem evangeliet. 

Med ønsket om en god sommer og en glædelig Trinitatistid!

Mette Volsgaard
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Alle kan følge med i fusionen mellem Hørby og Dybvad Skoler 
på vores fælles hjemmeside

www.hørby-dybvadskole.dk

Nyt fra Dybvad Skole

Menneskepyramider som til-
lidsøvelse ved skolens trivsels-
dag torsdag den 29. april 2010
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Velkommen til frivilligdag
Hyggeholdet og aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecenter vil gerne invitere alle 

interesserede på en kop kaffe og en snak om det at være frivillig:

• Hvad laver vi...?
• Hvad er vores opgaver...?

• Hvad får vi ud af det...?
• ...og meget andet

Er du måske interesseret, så kom og besøg os

tirsdag den 15. juni kl. 13.00

Nyt fra Hyggeholdet

På ældrecenteret er forårets komme fejret med dejlige gå- og 
handleture til stor glæde for os alle.
Vi har haft en flot modeopvisning med tøj til den modne 
generation.
Vaffeljernene var længe om at blive kolde igen den dag i 
februar, hvor sneen lå højt udenfor vinduerne - og duften af 
nybagte vafler spredte sig i hele huset.
Årets første bankospil er også afviklet med flotte og sjove 
gevinster.
Vi har haft besøg af 16 dansere, der lavede en flot opvisning 
af seniordans for os - så sidder alle her på centeret og vipper 
lidt med fødderne ...

Vi glæder os til flere skønne timer!  

Med venlig hilsen   
Hyggeholdet
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Mandage:
Kl. 9.00 til 11.30: Åbent dagcenter
Kl. 13.00 til 15.00: Mandagsklub, hvor vi spiller bowling eller andre sjove spil.

Tirsdage:
Kl. 10.00 til 12.00: Gåtur! Hyggeholdet kommer og går med de af centerets beboere som har brug 

for at sidde i kørestol, eller at få lidt støtte. Bor du ude i byen og har lyst til at 
følges med os er du velkommen. Vi starter fra centeret kl. 10.00. 
 

2. tirsdag i måneden er der gudstjeneste ved Mette Volsgaard. 

 Tirsdage fra 13.00 til 15.00 vil der af og til være underholdning, banko, 
 musikeftermiddage osv.

Torsdage:
Kl. 9.00 til 11.30 Åbent dagcenter
Kl. 13.00 til 15.00 Vi synger sammen. Det er en eftermiddag hvor vi bl.a bruger de sangmapper 

som Spar Nord Fonden har givet os.

Bemærk:
Efter nedskæringer på aktivitetsområdet i hele Frederikshavn kommune, er vi her 
på Dybvad Ældrecenter startet op med ovenstående ugeplan.

Velkommen til 
Aktivitetscenteret i Dybvad

Elsebeth Larsen



KFUM Spejdernes Ulveunger
på Robin Hood lejr, 27. til 28. marts
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Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæve-
vej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 20 97 88 06

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 sommer 2010

Tirsdag den 8. juni kl.19.30 
Møde ved sognepræst Bjarne Hougaard, 

Hirtshals

25. juli - 6. august
Sæby bibelcamping

www.saebybibelcamping.dk

Tirsdag den 17. august kl. 19.30
Møde ved missionær Bjarne Taulborg,

Åbybro

Ældremøder i
Dybvad Missionshus

1. juni kl. 14.00
3. august kl. 14.00

7. september kl. 14.00
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Glimt fra sognet

Anlæggelse af materialeplads på kirkegården

Konfirmander modtager lykønskninger

”Bønne-træer” i kirken Store Bededag

Påskemåltid i konfirmandstuen Skærtorsdag

Menighedsrådet har besøg fra Indien vedr. skoleprojekt Sogneindsamling

Fakkeloptog ved kyndelmisse-gudstjeneste 

Anlæggelse af materialeplads på kirkegården

Fakkeloptog ved kyndelmisse-gudstjeneste 

Fakkeloptog ved kyndelmisse-gudstjeneste 
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Ankomst til konfirmation Kristi Himmelfartsdag

Stendynge i kirken Store Bededag”Bønne-træer” i kirken Store Bededag

Sogneindsamling

Sogneindsamling til Folkekirkens NødhjælpSogneaften med Petra Skovholm

Fakkeloptog ved kyndelmisse-gudstjeneste 

Fakkeloptog ved kyndelmisse-gudstjeneste Efter konfirmation Kristi Himmelfartsdag
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Konfirmander i Skæve Kirke 2010

Emil Nørlund Brohus, Anthon Brunø, Maria Christensen, Mansur Doctar, Thomas Bønkel 
Hanghøj, Amalie Mølholt Jensen, Anders Mølholt Jensen, Sebastian Ellemann Jensen, Christian 
Kyed, Joachim Nepper, Caroline Nymark, David Rosendal Osbeck, Camilla Aaen Sørensen, 
Jeanette Østergaard Trangeled, Camilla Maabjerg Bak Wulff

Mia Elbo Andersen, Mie Dam Andersen, Paw Bjørn Danielsen, Caroline Gertsen, Christian Juhl 
Hansen, Anne Nørmølle Jensen, Daniel Bang Jensen, Line Harvej Jensen, Mathias Leo Jensen, 
Nicklas Müller Jensen, Nicolai Mosgaard Jensen, Emil Michelsen Kristiansen, Jeff Hvass Larsen, 
Christina Barholt Nielsen, Nikolaj Tobias Nielsen, Nanna Bjerre Nissen, Birgit Renée Noordzij, 
Maja Christiane Pulapa Pedersen, Nick Gertsen, Marlene Elneff Sørensen, Eva Medum Thimm
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Glimt fra konfirmand-
arrangementer 2010
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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.
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• 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!



Minikonfirmander
Når man går i 3. klasse på Dybvad Skole, har man mulighed for at melde sig til ”minikonfir-
mand”. Forløbet strækker sig over en række tirsdage. Vi mødes i præstegården fra kl. 13.00 til 
14.30. Hver gang hører vi bibelhistorie, synger og laver forskellige aktiviteter.

Som noget nyt indøvede dette forårs minikonfirmander en musical, der blev opført ved fami-
liegudstjenesten den 28. marts. 

Forløbet sluttede med en familiegudstjeneste den 9. maj. 

Hilsen Anne Hejslet og Mette Volsgaard

Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Døbt den 21. februar 2010: Noah Otto Thrige Andersen
Forældre: Marie Henriette Thrige Andersen og Nickolaj 
Otto Andersen

Døbte i Skæve Kirke

Døbt den 18. april 2010: Morten Melvej Olesen
Forældre: Henriette Olesen og Poul-Henrik Melvej

Døbt den 18. april 2010: Sara Marie Damborg Høgsted
Forældre: Ida Marie Damborg Bengtsen og Dennis 
Høgsted



Dybvads gamle vandtårn
maj 2010
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Gudstjenesteliste

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

Præstens 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 kirkegårdskontoret, tlf. 98 
86 43 48 tirsdag til fredag kl. 
12.30 – 13.00. I øvrigt sædvan-
ligvis på kirkegården. Fridag: 
Mandag.

Organist: 
Birger Skovholm, Flauen-
skjoldvej 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 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

Juni 6/6 9.00 MV
 13/6 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 20/6 10.30 MV
 27/6 9.00 MV

Juli 4/7 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 11/7 10.30 Johnny Søndberg-Madsen
 18/7  Ingen gudstjeneste. Der henvises til 

nabokirkerne
 25/7 9.00 MV

August 1/8 10.30 MV
 8/8 10.30 MV
 15/8 10.30 MV
 22/8 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
 29/8 19.00 MV. Friluftsgudstjeneste

September 5/9 10.30 MV
 12/9 10.30 MV. Høstgudstjeneste
 16/9 17.00 MV. Spaghettigudstjeneste
 19/9 10.30 MV
 26/9 19.00  MV.Konfirmandvelkomst

  MV: Mette Volsgaard

Deadline for næste sogneblad: 9. august 2010
Indlæg til sognebladet kan sendes til

jesperkoldtoft@webspeed.dk
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Der er gudstjenester på Dybvad Ældrecenter følgende hverdage: 

Tirsdag den 15. juni
Tirsdag den 10. august

Tirsdag den 14. september

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.

Ny biskop i Aalborg Stift

Søndag den 9. maj 2010 blev provst Henning Toft 
Bro (forrest til venstre) viet til biskop over Aalborg 
Stift.
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Det sker
Børnekor
Søndag den 6. juni kl. 9.00 medvirker Skæve kirkes børne-
kor ved gudstjenesten i kirken. Efter gudstjenesten tager kor-
medlemmerne på udflugt.

Sommerfest i præstegårdshaven
Fredag den 18. juni 2010 kl. 17.30 er der sommerfest i præste-
gårdshaven. Medbring kød til grillen, så sørger menighedsrådet 
for resten.
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller
mv@km.dk senest onsdag den 16. juni.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 29. august kl. 19.00 er der friluftsgudstjeneste i præ-
stegårdshaven. Gudstjenesten er henvendt til både børn, unge og 
voksne.

Spaghettigudstjenester
Gudstjenesterne er specielt tilrettelagt for børn i 3 - 6 års alderen 
og varer ca. 30 min. Efter gudstjenesten tager vi hen i konfirmand-
stuen, 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.

Efterårets spaghettigudstjenester:
16. september - 14. oktober - 18. november


