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Dette er første udgave af det 
nye Sogneblad for Skæve og 

Hørby sogne, som fra 1. januar 
2012 har Mette Volsgaard som 

fælles præst.

De to sogne er dermed samlet i 
Skæve-Hørby Pastorat. 
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1. Hjerte, løft din glædes vinger! 

Over muld 
underfuld 
englesangen klinger; 
hør og mærk de toner søde, 
Himlen lydt 
melder nyt: 
Kristus lod sig føde!

2. Gud, vor Fader, gav i nåde 
julenat 
os en skat, 
herlig overmåde; 
for at frelse os af nøden 
steg herned 
kærlighed, 
stærkere end døden!

3. I, som tunge stier træde, 
stands og hør: 
Her er dør 
til den sande glæde; 
og i huset inden døre 
trøstes ved 
slig en fred, 
ingen sorg tør røre!

4. Er I fattige og arme, 
ind kun stig, 
han er rig 
og har hjertevarme! 
Fyldt af forråd er hans lade, 
og han huld 
skifter guld, 
som gør hjerter glade.

5. Nu, så lad til ham os fare, 
mange, få, 
store, små 
i en samlet skare! 
Ingen tør ved rejsen gyse, 
Jesu navn 
som en bavn 
vil på vejen lyse.

6. Priser, brødre! hvor I bygge, 
det Guds Ord, 
som til jord 
kom med liv og lykke! 
Genlyd, jul, af toner søde, 
som med klang 
engle sang: 
Kristus lod sig føde!

(Paul Gerhardt. Den Danske Salmebog 114)

”Hjerte løft din glædes vinger”. Sådan begynder 
en af vore julesalmer.

Men hvad er glæde?  Hvad er ægte glæde?

En definition på glæde kunne være: ”At det er at 
være optaget af noget andet end sig selv”.
For glæden kommer altid af noget, der ligger uden 
for os selv. 
Man kunne bare prøve at forestille sig, hvordan 
det ville være, hvis glæden kun havde én selv 
som udgangspunkt. Den glæde ville hurtigt blive 
til selvoptagethed, og i sidste ende ville den ikke 
skabe særlig megen glæde. 
Nej, det der virkelig skaber glæde, det er altid 
noget, der ligger udenfor os selv. De mennesker 
vi er tæt på: venner, familie, naboer, folk vi møder 
på vores vej. Genstand for glæden kan også være 
meget andet, f.eks. naturen, dyr, musik, kunst.

Glæde er noget, der peger væk fra os selv. Glæde 
det er at være optaget af noget andet end sig selv.

Og det er jo netop det, julen handler om. Julens 
budskab handler om en glæde, der kommer til os 
udefra.
Den store glæde som engelen sang om julenat. 
Glæden, der med englens ord er: ”For hele folket” 
Glæden over, at Gud blev født ind i vores verden 
for at leve sammen med os.

Rigtig glædelig jul og godt nytår
Mette Volsgaard, præst



K
on

fi
rm

an
dl

ej
r 

- 
”F

od
sp

or
”

Den 11.-12. november var der konfirmandlejr på 
”Godset”. På lejren deltog konfirmanderne fra 
Hørby og Skæve.
Lejrens tema var ”Fodspor”. Der blev blandt andet 
arbejdet med ”fodspor” i forskellige workshops. 

Søndag den 13. november medvirkede konfirman-
derne ved en ungdomsgudstjeneste i Skæve kirke.
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Billederne taler for sig selv! En fyldt kirke, en engage-
ret præst, glade børn, sang og musik…..Søndag d. 2. 
okt. hvor Hørby Sogn tog afsked med Karen Else, var 
en festdag, selvom det også var en meget vemodig dag. 

Også til receptionen var der fyldt op og her rejste den 
ene sig efter den anden, for at takke for alt det Karen 
Else har betydet for dem og sognet.
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Uden jord – ingen mad

I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at miste en del af sin 

jord. Som 15-årig blev Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre var 

døde, forsørger for sine tre yngre søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke 

på familiens jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på en del af børnenes 

jord ved at true dem på livet. ”Hvad skal I med al den jord? I er bare nogen 

unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den – og hvis I sladrer til nogen, 

forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer!” 

Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom, men uden jorden 

kunne de ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle 

om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, 

TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 un-

dervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til 

lokale myndigheder og i forhold til regeringen. 

TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet har i århundreder 

taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund af klanens 

og landsbyens fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de in-

volverede familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem 

jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at børnene 

skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante som skelpæl – og 

Samuel har et dokument med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans 

familie.

Søndag d. 4. marts 2012 sender Skæve Sogn igen frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til 
mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er føl-
somme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst 
fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. 
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og 
ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt 
plan.
Det arbejde vil Skæve Sogn og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsam-
lere støtte, når de søndag d. 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde 
med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu dig som indsamler til søndag d. 4. marts hos indsamlingsleder Henning Holm Ole-
sen, 98 86 90 98, mail: henningholm@mail.dk



D
yb

va
d 

Bo
rg

er
fo

re
ni

ng
Projektet med den nye hytte i Søparken har for 
alvor taget fart i løbet af efteråret .Vi havde et hus 
på hånden hos Vrå Andel, men dette glippede i 
sidste øjeblik. Til gengæld fik vi pludselig mu-
lighed for at få fingre i en tidligere børnehavebyg-
ning fra Frederikshavn. De involverede foreninger 
var hurtige til at takke ja til tilbuddet og snart var 
projektet for alvor sat på skinner.

Der blev taget kontakt til planmyndigheden i 
kommunen og i løbet af af ganske kort tid var der 
dispenseret fra både lokalplan og søbeskyttelsesli-
nie, så huset kunne få den ønskede placering. 

I mellemtiden skulle huset flyttes fra placeringen 
på Toftegårdsvej i Frederikshavn. NH Løft, vores 
egen vognmand Henrik Poulsen og en masse friv-
illige var involveret i flytningen. Først skulle over 
400 m2 fliser tages op, stables på paller og køres 
til Dybvad. Dernæst skulle der graves ud omkring 
huset og endelig skulle det modulopbyggede hus 
deles i 8 dele, som så skulle fragtes til Dybvad.

Projektet gik som planlagt og huset har nu fået 
en midlertidig placering hos Henrik Poulsen 
i Dybvad. Her skal huset blive stående indtil 
byggetilladelsen er helt på plads. Når dette falder 
i hak, flyttes huset til den planlagte placering i 
Søparken.

Vi er overbeviste om at vi for alvor får et hus som 
kan bruges til noget. Der er tale om ca. 210 m2 
med handicaptoilet og kørestolsrampe, så der 
skulle være mulighed for at virkeligt mange af 
byens borgere kan få glæde af det. Det er tanken 
at etablere en flisegang fra parkeringspladsen og 
ned til huset, så bl.a. kørestolsbrugere får nem-
mere adgang.

Om alt går vel kan huset stå færdig allerede i 
indeværende år.

Nicolai Jørgensen
Dybvad Borgerforening

Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13 6 
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Der er blevet afholdt grøn lørdag i søparken igen 
her i efteråret. Den 22. september skulle slaget stå 
og det var med en vis spænding, da det havde 
regnet hele ugen op til. Vejrguderne var heldigvis 
med os denne dag. Det var tørvejr og solen valgte 
også at komme forbi en tur. Valget af fodtøj måtte 
dog være gummirøjsere, da der stod blankt vand 
i græsset.

Dagen startede med kaffe og rundstykker samt en 
lille skarp, som borgerforeningen var vært ved. 
Herefter informerede Torben om de opgaver der 
skulle udføres. En af hovedopgaverne var at få 
sat bomme op i hver af indkørslerne til vejen, der 
går gennem Søparken for at mindske den uhen-
sigtsmæssige trafik, der har været  der igennem i 
perioder.

Der var blevet lavet 4 bænke som blev støbt ned 
forskellige steder rundt om søen, hvor der er en 
god mulighed for at sidde og nyde udsigten over 
den smukke sø. Det blev nu noget af en udfor-
dring for bænkeholdet, da der skulle transporteres 
beton fra vejen hen over græsset i trillebør. Der 
blev både brugt reb og trækdyr for at nå frem til 
de huller hvor bænkene skulle sættes fast. Det var 
godt fast arbejde og da det var udført var det tid 
til en velfortjent pause hvor alle fik skyllet halsen.

Stien rundt om søen skulle også have et eftersyn, 
da buske og træer har bredt sig godt. Der blev 
gået grundigt til værks med grensakse og ørn-
enæb, så der igen er bedre mulighed for at gå på 
stien og nyde den flotte natur der er ved søen. 

Vi er meget glade for den opbakning, der altid 
er til vores aktiviteter også på denne efterårsdag, 
selvom der var andre ting der blev afviklet samme 
weekend.  De fremmødte var fulde af energi, så vi 
nåede de mål der var sat for dagen.
        
Som det efterhånden er blevet en tradition slut-
tede vi af med pølser og brød og en øl.
Vi vil i samme hug gerne opfordre både nye borg-
ere som er kommet til byen samt alle andre som 
ikke allerede er medlemmer af borgerforeningen 
til at melde sig ind, og på den måde støtte op om 
borgerforeningen og medvirke til at der er større 
mulighed for at sætte nye ting i gang. vi glæder os 
til at byde nye medlemmer velkommen.

Har man fået lyst at melde sig ind kan man kon-
takte Norma på mail norma@post1.dknet.dk

Henriette  Jensen
Dybvad Borgerforening
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Alle børn som vil spille fodbold eller lave spring-
gymnastik i Hørby er velkommen til at kontakte 
Wiea Scholten på 98466448, 25679114 eller schol-
ten@sonderskoven.net 
Hørby IF ungdomsafdeling tilbyder indendørs 
fodbold i Ungdomsskolens hal  eller på Hørby 
Skole fredag eftermiddage i tidsrummet kl. 16.30 
til 18.00.
Vi starter igen med udendørs fodbold i begyn-
delsen af april, tirsdag eftermiddage på Hørby 
Stadion. 
 
Der er også springgymnastik på Hørby Ungdoms-
skole, onsdag eftermiddag for børn fra 2½ til 7 år. 
Se mere på www.springteamnordjylland.dk

Hilsen, Wiea 

Klubben er samlingssted for mange børn og unge 
fra Hørby, Dybvad og omegn. I klubben er der 
unge fra 5. kl. og opefter, og her kan man være 
sammen med sine venner, spille bordfodbold, 
PS3, Wii og pool. Eller du kan blot få en lille snak 
over en cocio, en toast og en pose blandet slik. 

Klubben har åbent:  Mandag kl. 18:45-21:45
   Torsdag kl. 18.45-21.45

Derudover har vi også mange weekend-arrange-
menter såsom Net-party, bowlingtur, shoppingtur 
til Aalborg, klubfest m.v. 
Vi holder til i Hørby aktivitetshus, men vi er ble-
vet lovet nye lokaler i Hørbys gamle plejehjem, så 
i nærmeste fremtid vil vi skifte adresse. 

Hilsen fra HUK’s personale
Lars, Johanne, Mathilde og Cecilie
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Det store julemarked, som blev afholdt lørdag den 
12. november på Dybvad Ældrecenter, blev igen i 
år en rigtig stor succes.

Som traditionen byder var der til lejligheden frem-
stillet mange flotte og sjove nisser og juledekora-
tioner.
Vanillekranse som vor mor lavede dem, eller 
måske endnu bedre, havde vi også bagt.

Det store trækplaster, blev en kæmpe tombola 
med virkelig flotte gevinster.
Alle de flotte gevinster var sponseret af byens og 
omegnens forretninger, derudover havde 
en del private borgere givet os gaver til tombo-
laen.

Æbleskiver, gløgg og kaffe i lange baner blev 
ekspederet i cafeen, så når ben og øjne var blevet 
lidt trætte af alle julerierne, var det skønt med en 
lille pause.

Et stort julemarked kan slet ikke stables på benene 
uden alle vores gode, flittige og utrættelige frivil-
lige hjælpere. 

Her fra Dybvad Ældrecenter, vil vi gerne sige 
tusinde tak til alle der har sponseret gaver til os.

En kæmpe tak fra Dybvad Ældrecenter,
Elsebeth og Hyggeholdet

9 
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Program vinter 2011-2012

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne starter kl. 19.30

Tirsdag den 29. november kl. 19.30: 

Møde ved tidligere sømandhjemsbestyrer Benny Kusk, der taler og synger for os

Torsdag den 8. december kl. 19.00-21.00:

Fælles juletræ sammen med Gnisten. Forh. lærer på Dybvad skole, Jytte Thomsen, står for aftenen

 Tirsdag den 10. januar kl. 19.30:

Møde ved sognepræst Johnny Søndberg- Madsen, 

Torslev

 Tirsdag den 24. Januar kl. 19.30:

Generalforsamling

Tirsdag den 7. februar kl.19.30:

Fælles Bibelkreds Vi gennemgår Johannes evangelium 

kap. 15. Prøv hjemmefra at finde ting du synes er dej-

lige, mærkelige , uforståelige eller andet ved stykket. 

Vi skal lære at undre og forundre os.

Tirsdag den 14. februar kl. 19.30:

Møde ved sognepræst Keld Skovgaard, Sæby

10 

Ældremøder i Dybvad Missionshus
Tirsdag den 6. december kl. 14.00: Paul Holm, Aalborg.

Torsdag den 8. december kl. 19 - 21 afholder børneklubben  Gnisten årets juletræ
i missionshuset. Jytte Thomsen, Dybvad, medvirker.

Ældremøderne i det nye år er ikke programsat, men vi ser frem til at starte
når ”vejr og vind” arter sig.
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I anledning af at Indre Mission på landsplan har 
150 års jubilæum, havde man inviteret alle dem 
der kommer i missionshuset til fest d. 13. septem-
ber. Alle familier kom med en livret, så det blev 
til en flot buffet. Der var noget for både børn og 
voksne. 
Da man var færdig med spisningen opførte børn-
ene i ”Gnisten” et skuespil over beretningen om 
Peters fiskedræt.  Det var dengang Jesus kaldte 
Peter til discipel og de fangede en masse fisk, så 
bådene var ved at gå under. 
Derefter var der en del konkurrencer, hvor alle 
blev udfordret både fysisk og intellektuelt. 
Til slut fik man kaffe og der blev holdt en kort an-
dagt over temaet ”Peters fiskedræt”. Grunden til 
at man havde valgt dette tema var, at det var det, 
der var blevet talt over dengang, Indre Mission 
blev startet for 150 år siden. 
Man kan se tilbage på en dejlig aften, hvor alle så 
ud til at hygge sig, mens de fik noget både til krop 
og sjæl. 

Poul Henrik Jensen
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I uge 39 havde vi fælles høst uge i Dybvad børne-
have.  Vi havde sat en langt bord op i køkkenet og 
det blev hurtigt fyldt op af grønsager, frugt, blade 
og blomster og meget andet, som børnene havde 
høstet ind fra naturen.

Hver dag om formiddagen samles vi alle i køk-
kenet, og vi havde i løbet af ugen små opgaver for. 
F.eks. navne på vores grøntsager og frugter, og 
hvordan bruges de?
Hvad er høst?
Hvad kan bruges som foder til dyr?

Børnene fremlagde for hinanden og arbejdede 
ihærdigt og med stor interesse med emnet. Der 
blev både vist flotte plancher af de forskellige em-
ner, ja selv en sang om æbler, fik vi også lært.

Desuden blev også fremstillet en masse forskel-
lige gode sager af det store høstbord. bl.a. æb-
lesaft, squashkage, syltede rødbeder, æblegrød, 
hyldebærsaft/suppe, græskarkage, græskarchips, 
og mange grøntsager blev tilberedt til grøntsags-
suppe om onsdagen. 

Dybvad Børnehave

12 
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Risgaard Brugsforening 1918

Risgaard Brugsforening 1950

Personalet i Brugsen sidst i 1950

Købmand Johs. Andersen
13 

Hørby Lokal Arkiv
Stiftet 2006

Nørregade 40 Hørby
9300 Sæby

Åben i Lige uger kl. 19 -21 
 

E-mail:
hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk

Vores nye hjemmeside er
hoerby-lokalhistorisk.dk

Bestyrelse:

Formand: Ole Nielsen Tlf. 98466202
Mail: oleaase@pc.dk

Næstformand: Lykke Sørensen
Tlf. 40901592
Mail: saeby_lykke_s@hotmail.com

Kasserer: Margith Andersen Tlf. 98466398
Mail: margithander@hotmail.com

Sekretær: Ejnar Kristensen Tlf. 98466367
Mail: ejnark@hotmail.com

Menig medl.: Anne-Birgitte Bruun
Tlf. 98466019
Mail: dansbjerg@adslhome.dk 
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BUSK gudstjeneste i Skæve Kirke 30. oktober

Der laves skrot-ikoner i konfirmandklubben

Spilleaften i konfirmandklubben

Gospelkids fra Hørby på korstævne

Konfirmandundervisning

Tirsdagsmad i Hørby 4. oktober

Frokost efter BUSK gudstjeneste 30. oktober

Menighedsråd og ansatte fra Skæve Kirke 
på tur til Viborg 24. september
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Septemberfesten i Hørby 14. september Høstgudstjeneste i Skæve 18. september

Skæve børnekor

Minikonfirmanderne laver ikoner

Minikonfirmandundervisning i Hørby Kirke

Skæve menighedsråd har besøg fra Indien

Hørbyspejdere

Højskolesangbog og håndmadder i Hørby 15. november

Babysalmesang i Volstrup Kirke

Friluftsgudstjeneste i Skæve 28. august
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Dybvad Boldklub har gang i de indendørs aktivi-
teter. Der spilles håndbold i både Dybvadhallen 
og  i Flauenskjoldhallen.  Ligeledes er fodbold-
træningen også rykket indendørs.  Træningstider 
kan ses på Dybvad Boldklubs hjemmeside (www.
dybvadboldklub.dk) under træningstider.  

Som sædvanlig er der også i år boldleg i Dyb-
vadhallen for børn i børnehavealderen onsdag 
eftermiddag.  Som noget nyt er der i år startet 
multisport op. Det henvender sig til børn fra 0.,  
1. og 2. klasse og er alle mulige slags sport.  Alle 
børn er velkommen til at se, om det er noget der 
har interesse. 

Fredag den 28. oktober var der afslutningsfest 
for ungdomsholdene i Klubhuset i Flauenskjold.  
Dette arrangement vil blive omtalt andet sted i 
bladet. 

Lørdag den 5. november blev der afholdt årsfest 
i Dybvad Forsamlingshus for alle aktive spillere 
samt de der gennem året har hjulpet til i klubben. 
Der var 80 mødt op til spisning med efterfølgende 
dans. 

Der blev uddelt forskellige pokaler til følgende 
spillere: 

Niels Just fik pokal for 100 førsteholds kampe
Alex Jensen fik pokal for 400 førsteholds kampe
Årets spiller på serie 5 gik også til Niels Just
Årets spiller på serie 6 gik til Benjamin Pulapa
Træningsflid blev tildelt Kenneth Kristensen 
Årets kammerat blev Jesper Kraglund
Årets bisse blev i år tildelt Karl Johansen for en 
overhaling, som spillere og andre, der kom forbi, 
fik i klubhuset. 
Årets DB blev i år tildelt Anita Skovgaard Peder-
sen for sit store engagement indenfor håndbold og 
bestyrelsesarbejde.

Jeg vil hermed gerne ønske tillykke med poka-
lerne. 

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak 
for hjælpen gennem året til alle, der har ydet en 
indsats enten som træner, holdleder eller hjælper 
ved et arrangement. 

Bestyrelsen  vil også gerne benytte lejligheden 
til at takke vores sponsorer.  Uden denne hjælp 
kunne klubben ikke eksistere. 

                                                                                             
På Dybvad Boldklubs vegne                                                                                                    

Kirsten Jensen
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Afslutning i DHF fodbold ungdomsafdelingen 
den 28. oktober i Flauenskjold

Bordene i Flauenskjold Hallens Cafeteria var pænt 
dækket og pyntet til i alt 126 spillere, deres træ-
nere, hjælpetrænere og holdledere. Festen startede 
med spisning, hvor Ib Sørensen fra Flauenskjold, 
bød alle velkommen. Holdene sad sammen og 
hyggede med sodavand og pizza.

Herefter var der en times fri leg i hallen, hvor 
der blev spillet bold på mange måder, imens de 
snakkede og hyggede. Alle, både små, store og de 
ældste spillere var i gang.

Senere blev alle samlet igen i cafeteriet, hvor 
holdene et efter et samlede sig foran alle de andre 
og hvor trænerne generelt roste deres spillere og 
næsten alle fortalte små historier fra sæsonen, 
f.eks. om en spiller, som i halvlegen var godt og 
grundig træt af modstanderen til Kattegat Cup, 
fordi de hev i trøjerne og skubbede løs og dom-
meren ikke sagde spor til det, så sagde træneren at 
så måtte vedkommende jo bare gøre det samme – 
og så blev der gået til stålet på samme vis. Og det 
havde hun så i øvrigt gjort siden!

Alle trænere havde to pokaler/titler, som de skul-
le uddele til holdene efter frit valg og samtidig 
ventede årets overraskelse og nyhed i fodboldaf-
delingen, nemlig uddeling af årets ungdomsspiller 
både hos pigerne og drengene.

U10 drenge trænes af Danny Jensen.:
Årets spiller: Holger Grøntved
Årets kammerat: Nikolai Bering

U11 piger trænes af Heidi Jørgensen og Dorte 
Kristensen.:                                  
Årets spiller: Julie Neergaard 
Årets figther: Josephine Kristensen 

U11 drenge trænes af Ib Sørensen.:
Årets kammerat: Frederik Gilbak
Årets figther: Jeppe Larsen. 
Desuden en stor tak fra Ib til hans hjælpetrænere 
Rasmus Pedersen, Anders Jensen og Thomas 
Hanghøj.

U12 drenge B og C hold trænes sammen med U11, 
men primært af Morten Vanggaard.:
Årets kammerat U12C: Andreas Langeland.
Årets figther U12 C: Patrick Plougmann.
Årets kammerat U12B: Martin Berg
Årets figther U12B: Mads Wunderow.

U13 piger trænes af Niels Christian Oien og Else 
Iversen.:
Årets spiller: Caroline Barholt 
Årets kammerat: Emma Bering 

U13 drenge trænes af Sune og Per Falden.:
Årets spiller: Holdet har stemt om denne titel og 

Mikkel Egebak blev valgt af hans medspillere.
Årets figthter: Mathias Larsen.

U14 drenge trænes af Kurt Nielsen og Palle Søren-
sen.:
Årets fighter: Tobias Jelsbak.
Årets spiller: Kasper Gilbak.

U15 piger trænes i 1. halvdel af Michella Larsen 
og Bettina Christensen og i sidste halvdel af Helle 
Neergaard:
Årets spiller: Nanna Gadensgaard.
Årets figthter: Kristina Christiansen.

U17 drenge trænes af Kenneth Kristensen og 
Lynge Sort Jensen:
Årets kammerat: Kristian Oien.
Årets talent: Johan Jensen.

Alle hold gav efter uddeling af pokaler/titler fine 
gaver til deres trænere og hjælpetrænere, og nogle 
af trænerne fik også lidt pæne ord med på vejen.

Herefter var det tid til den spændende afsløring af 
den nye pris, nemlig årets spiller i DHF for piger 
og drenge 2011. Titlen er ikke nødvendigvis et 
udtryk for at være den bedste spiller, men gives til 
én som spiller og opfører sig, som en værdig DHF 
spiller.
Årets DHF pigespiller: Marie Louise Kristensen
Haft stor udvikling i sæsonen, hun er blevet hø-
jere, men er også blevet en rigtig god fodboldspil-
ler. God styrmand på holdet.
Årets DHF drengespiller: Anders Mølholt Jensen
Svært valg, men her er en spiller, som har væ-
ret med i DHF næsten fra starten, udover egen 
træning og kampe, er han hjælpetræner for U11 
drenge.

Slutteligt var der tak til alle trænere og forældre 
fra Ib Sørensen, for hjælp igennem hele sæsonen 
og for opbakningen og for hjælpen denne aften, 
så trænerne kunne hygge sig med spillere og de 
andre trænere.

Herefter var hallen igen åben og det virkede, som 
om der var meget krudt, der trængte til at blive 
skudt af efter en lang tålmodig aften til alle præ-
mieoverrækkelserne. Kasper Vestergaard spillede 
op i diskoteket og der blev hygget med kortspil, 
snak og boldspil for alle. Cafeteriet havde åben til 
forfriskninger og hygge indtil kl. 23, hvor forældre 
begyndte, at komme til hallen, for at hente en flok 
nok trætte spillere hjem efter en rigtig god aften 
med god stemning over hele linjen.
 

Tove Hanghøj, DHF
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Hørby Pensionistforening

Så blev Hørby Petanque banerne indviet den 9. 
oktober 2011.

Der var mødt ca. 50 op - det var dejligt!

Efter at Helle Madsen og Vang Lundergaard
havde klippet snoren og afsløret navnet ”Alles–
ro” blev de første kugler kastet af dem, derefter 
blev alle banerne taget i brug. Stemningen var høj, 
og der var kaffe til alle.

Vi siger tak til alle fremmødte

Hilsen Bestyrelsen

18 
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Babysalmesang er et gratis tilbud for 0-12. mdr. gamle babyer og deres fædre eller mødre. Vi mødes 
i ca. 45 min. og synger, leger, lytter og bevæger os sammen og slutter af med lidt kaffe og frugt – 
måske en tår mælk og lidt mos!

Babysalmesangen foregår i Volstrup Kirke og næste hold starter onsdag d. 4. jan. 2012
Vi mødes kl. 9.45 og er sammen i kirken i ca. 40 min. – og hyg-
ger os i graverboligen bagefter! Første gang er onsdag den 4. 
januar 2012.

Forløbet er på 10 gange og der er plads til 10 børn med deres 
forældre.
Sommerholdet holdet starter den 11. april kl. 10.00.

Men hvorfor babysalmesang – er børnene ikke for små?
- sang skaber stærke, følelsesmæssige bånd
- sang vækker glæde og ømhed
- sang kan virke beroligende både for barnet og den voksne
- sang stimulerer barnets udvikling både fysisk, psykisk og socialt
- for barnet er forældrenes stemme den bedste i verden!

I kirkens rum finder vi et af de bedste og smukkeste omgivelser for musik, sang og lyd - og her fin-
der vi også stilhed, som ikke mindst helt små mennensker sætter pris på. Gentagelsen og fordybel-
sen er vigtig, ligesom det er af stor betydning, at barnet er trygt, og at de voksne er det. 
Børnene er altså ikke for små – de er lige tilpas!

Tilmelding til:
Sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen på e-mail: smh.anettebilde@gmail.com eller mobil: 41584054

Venlig hilsen
Hørby og Volstrup Menighedsråd
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21. august 2011 Skæve Kirke:
Gustav Trangeled Troldborg. For-
ældre: Carina Trangeled Bredmose 
og Bjarke Troldborg Sørensen

21. august 2011 Skæve Kirke: 
Noah Mose. Forældre: Jannie 
Mose Pedersen og Brian Thomsen

18. september 2011 Skæve Kirke: 
Anja Møller Thomsen. Forældre: 
Helle Møller Stidsborg og Kim 
Thomsen

30. oktober 2011 Skæve Kirke: 
Jasmin Lindstrøm Nielsen.
Forældre: Jannie Lindstrøm Niel-
sen og Thomas Nielsen

23. oktober 2011 Badskær Kirke: 
Thea Dalgaard Nielsen. Forældre: 
Bianca Dalgaard Svendsen og 
Klaus Skovgaard Nielsen
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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!

Vi havde høstgilde i anlægget den 10 september.
Der var ca. 35 mennesker mødt op, der var tændt 
op i grillerne, hvor vi hver især selv skulle grille 
vores medbragte mad.

Svend Petersen havde lavet lagkager, der var lavet 
lidt sjovt ud af det, da han havde rød, blå og hvid 
flødeskum på dem. Han gav også kaffe dertil.
Vi vil gerne sige mange tak for det.

Årets dilettantstykke af Skæve Amatørscene 
opføres i 2012:

Fredag den 9. marts 2012 kl. 19.00 
der er kaffe og lagkage

Lørdag den 10. marts kl. 14.00 
der er kaffe og lagkage

Lørdag aften kl. 18.00
med medbragt mad, efter stykket spiller Morten 
Baggesen op til dans.

Så mød op og tag også gerne naboen med.

På borgerforeningens vegne Lone Hede
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Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæ-
vevej 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

Lørdag d. 5. november havde bæverne og ulvene taget nogle venner med til Halloweenfest i Spejderhu-
set.
Vi blev forvandlet til uhyggelige spejdere med dragter, vi selv lavede, og malede os i ansigterne.
Til enhver god fest hører mad. Og til Halloweenfest er det grækarsuppe og blodige fingre. Ormeburgere 
og heksedrik med afhuggede fingre og hænder fundet i sumpen, hvor  en bæver kom til at sidde fast. 
Uhaaa….
Vi pyntede lokalet (u)hyggeligt med roelygter, græskar hoveder og flotte duge til bordet. 
Børn og voksne havde en god og (u)hyggelig dag.

Venlig hilsen Tove Hosbond
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HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder

til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
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Graver, Skæve: 
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. 
graver@skaevesogn.dk

Organist, Skæve: 
Birger Skovholm
Flauenskjoldvej 40
9352 Dybvad. 
Tlf. 98 86 17 03
b.skovholm@mail.dk

Kirkesanger, Skæve:
Verner Knudsen
Ærøgade 21
9740 Jerslev J. 
Tlf. 98 83 24 24
verner@knudsen.tdcadsl.dk

Kirkeværge, Skæve: 
Birgit Thomassen
Bogfinkevej 33 
9352 Dybvad 
Tlf. 98 86 47 38
birgitgeorg@pc.dk

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

Menighedsrådsformand, Skæve: 
Henning Holm Olesen 
Dværghøjvej 12 
9352 Dybvad
Tlf. 98 86 90 98
henningholm@mail.dk

Sognepræst : Mette Volsgaard, Skævevej 67, 9352 Dybvad. Tlf. 98 86 41 10 - Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag. Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.

Anmeldelse af dødsfald foretages til sognepræsten inden to dage efter dødsfaldet.

Graver, Hørby og Badskær:
Henrik Mølholt Bak
Brøndenvej 104, 9750 Østervrå
Træffetid: Alle hverdage kl. 10–11. Tlf. 98 46 81 87
Privat: 98 86 97 97. Mobil: 51 25 59 89

Organist, Hørby og Badskær:
Ole Mikael Sørensen
Ladegårdsvej 2, Visse
9210 Aalborg SØ
Tlf. 5194 4701 / 9832 2450
olemik@home3.gvdnet.dk

Kirkesanger, Badskær:
Mathilde Aarup
Nyholmsvej 11
9300 Sæby
Tlf. 2892 6016 / 9846 6028
mathilde.aarup@hotmail.com

Kirkesanger, Hørby samt sognemedhjælper:
Anette Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104
9300 Sæby
Tlf.nr.: 98864054 mobil: 41584054
smh.anettebilde@gmail.com

Kirkeværge, Hørby og kontaktperson:
Knud Rye Christensen, Ådalsvej 19, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 60 05
fun006@post5.tele.dk

Kirkeværge, Badskær:
Jonna Boelskifte, Hybenvej 18, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 63 42
familienboelskifte@tiscali.dk

Regnskabsfører, Hørby og Badskær:
Inger Marie Madsen, Berberisvej 8, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 63 07
hoerbymenighedsraed@mail.dk

Menighedsrådsformand, Hørby og Badskær:
Hans Abildgaard, Svangenvej 10, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 64 01/ 23 43 19 53
hansabild1@gmail.com

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 28 58 42 46 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Fredag den 2. december kl. 18.00: Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen hos Karin og Vagn 
Vingborg, Rugholmen 17, Hugdrup. Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 11. januar 2012 kl. 19.30: Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlenschlæger, Ålborggårdvej 49, 
Østervrå. Studie 7: Frafaldet

Bibelkredsen

Onsdag den 11 – 1 Helligtrekonger fest
Mandag den 16 -1  Terapi Kortspil
Onsdag den 25 -1 Gavespil 
Mandag den 3-1 Terapi Kortspil
Onsdag den 8-2  Generalforsamling
Mandag den 13-2 Terapi Kortspil
Onsdag den 22-2 Ferie
Mandag den 27-2 Terapi Kortspil
Onsdag den 7-3  Fordrag og Film af Finn Hessellund Viborg
Mandag den 12-3 Terapi Kortspil
Onsdag den 23-3 Syngsammen m. Astrid og Erik fra Skagen
Mandag den 26-3 Terapi Kortspil
Onsdag den 4-4  Fordrag af Birgit Hansen om arbejde i Frederikhavn kommune
Onsdag den 18-4 Gavespil og afslutning
Mandag den 23-4 Terapi Kortspil  afslutning

Kaffe og Brød kan købes for 20,00 kr.
Alle møder er kl. 14 i Aktivitetshuset i Hørby

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hørby Pensionistforening

Hørby Folkedanserforening
mødes torsdage kl. 19.30-21.30 på Hørby Skole. Kontakt: Aage Rye Christensen  98466352
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Da Hørby og Badskær kirker også har fået Mette 
som præst vil vi også præsentere KFUM Spej-
derne i Hørby.

Vi mødes hver onsdag i spejderhuset på Brom-
bærvej 7 i Hørby (undtaget skolernes ferier)

Juniorspejdere  kl. 17.30 – 19.00 For piger og 
drenge i 1.-4. klasse.

Spejdere kl. 19.15 – 21.00 For piger og drenge i 5. – 
9. klasse

Du er altid velkommen til at kigge forbi og se om 
det er noget for dig, vi har det i hvert fald sjovt.

Er du voksen/gammel spejder er vores roverklan 
måske noget for dig, vi mødes en gang hver 2. 
måned, næste gang er søndag d. 4. december kl. 
10-14. Spiser frokost sammen og har mange skøre 
projekter. 

Evt. spørgsmål, kontakt Gruppeleder Anne Marie 
Jensen på 29937871

Eller kig på vores hjemmeside:

www.spejdernet.dk/hoerby
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Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i 
Skæve, Hørby og Badskær Kirker og i Skæve præstebolig.

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.

December 4/12 Skæve 10.30 MV Med Ældresagens sangkor, Sæby 
  Badskær 19.00 MV Juleoptakt 
 11/12 Hørby 9.00 KF
  Skæve 19.00 KF  
 18/12 Badskær 10.30 MV 
  Skæve 19.00 MV ”På vej mod jul”
 24/12 Badskær 10.30 MV Familiegudstjeneste 
  Hørby 14.00 MV
  Skæve 15.30 MV
 25/12 Skæve 10.30 MV Juledag
 26/12 Hørby 10.30 MV 2. Juledag 

Januar 1/1 Skæve 14.00 MV Nytårsdag
 8/1 Skæve 9.00 MV
  Badskær 10.30 MV
 15/1 Hørby 10.30 MV Indsættelse 
 22/1 Hørby 9.00 MV
  Skæve 10.30 MV 
 26/1 Badskær 17.00 MV Spaghettigudstjeneste/Gud og Guf
 29/1 Badskær 9.00 JSM

Februar 1/2 Skæve 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste
 5/2 Skæve 10.30 MV
  Hørby 19.00 MV 
 12/2 Badskær 9.00 HMP
 19/2 Badskær 10.30 KF
  Skæve 14.00 HMP Fastelavn
 26/2 Hørby 9.00 JSM

Marts 4/3 Fælles gospelgudstjeneste i Volstrup kirke kl. 10.00. Sogne- 
indsamling (se side 5)

 8/3 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste/Gud og Guf
 11/3 Hørby 10.30 MV
 18/3 Skæve 10.30 MV
  Badskær 19.00 MV Ungdomsgudstjeneste
 25/3 Hørby 9.00 JSM

MV: Mette Volsgaard, JSM; Johnny Søndberg-Madsen,
HMP: Helge Morre Pedersen, KF; Kate Felskov

Deadline for næste sogneblad: 26. februar 2012
Bemærk at næste blad først udkommer den 27. marts

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com
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Børnekor i  Skæve
Gospelkids er for børn fra 0. - 2. klasse.

Børnekoret er for børn fra 3.–6. klasse. 
Begge kor øver på Dybvad skole. Ind imellem skal 
korene medvirke ved gudstjenesterne i kirken.

Korleder: Anne Hejslet. Tlf: 22 16 95 63

Gudstjenester på
Dybvad Ældrecenter
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Hørby Gospelkids er for 0.-2. kl. og øver i skolens 
musiklokale tirsdage kl. 13.00 – 13.45. Oplev dem 
på terrassen ved Hørby Bageri, fredag d. 16. dec. 
kl. 15.30. Bageren er vært ved en småkage og 
varme drikke.

Hørby Kirkekor er for 3.kl og opefter. De øver 
hver torsdag kl. 14.30 – 15.30 i konfirmandstuen, 
Snedkergårdsvej 16. Koret synger bl.a. til juleop-
takten i Badskær Kirke søndag d. 4. dec. kl. 19.00. 

Børnekor i Hørby

Minikonfirmander

I december afslutter minikonfirmanderne fra 3. 
klasse på Hørby Skole et halvårligt forløb og i 
foråret har 3. klasse fra Dybvad Skole mulighed 
for at gå til minikonfirmand. Begge klasser holder 
en fælles afslutning hen på foråret. 
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Fredag den 23. december kl. 10.00
Tirsdag den 10. januar

Ingen gudstjeneste i februar
Tirsdag den 13. 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 alter-

gang.

Gudstjenesterne er specielt tilrettelagt for børn i 
3 - 8 års alderen og varer ca. 30 min.

Efter gudstjenesten spiser spaghetti og kødsovs.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi begynder kl. 17.00 og er færdige omkring kl. 
18.30.

Kommende spaghettigudstjenester /Gud og Guf:

26. januar i Badskær – 8. marts i Skæve
26. april i Skæve

Spaghettigudstjeneste
Gud og Guf

Som noget nyt bliver der familiegudstjeneste 
juleaftensformiddag den 24. december kl. 10.30 i 
Badskær Kirke.
Der skal opføres et krybbespil og alle børn i 0.-5.
kl. må være med.

Vi øver tre onsdage inden nemlig d. 7., 14. og 21. 
december kl. 16.00 – 17.00.

De to første gange øver vi i konfirmandstuen, 
Snedkergårdsvej 16 i Hørby og d. 21. øver vi i 
Badskær Kirke.
Jeg håber at se rigtig mange børn fra både Skæve 
og Hørby Sogn.

Tilmeldning til sognemedhjælper Anette Bilde 
Jacobsen

Meld dig til Krybbespil
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Julegudstjeneste i Badskær Kirke for Hørby Børnehus

1. december kl. 13.30

Traditionen tro holdes der gudstjeneste for børnene i Hørby Børnehus. Kirkens børnekor og minikonfir-
mander medvirker.

Julekoncert i Skæve Kirke med Nordjysk pigekor

1. december kl. 19.30

Kom op oplev julens dejlige sange med Nordjysk Pigekor.
Stilistisk tager Nordjysk Pigekor afsæt i den danske sangskat og 
arbejder såvel med den klassiske kortradition, som med den rytmisk 
fortolkede a cappella-tradition. Koret favner således både kirkelig og 
verdslig kormusik og arbejder gerne sammen med komponister og 
arrangører, der mestrer at fortolke kormusik på nye og spændende 
måder. De konstante musikalske udfordringer udvikler hele tiden ko-
ret, og danner basis for et særdeles omfattende repertoire med meget 
stor musikalsk bredde.

Juleoptakt i Badskær Kirke 4. december kl. 19.00

”For længe, længe siden i byen Betlehem….”– sådan begynder sangen, som minikonfirmanderne har 
optrådt med til Juleoptakt de sidste mange, mange år – og det skal de selvfølgelig igen! Herudover syn-
ger Hørby Sogns Kirkekor og kirkesangerne, organisten m.fl. spiller og Mette Volsgaard fortæller en lille 
julefortælling. Juleoptakt som vi kender den! Efter julesang og musik i kirken indbydes alle til æbleskiver 
i graverboligen.

Julegudstjeneste i Skæve Kirke for førskolebørn

8. december kl. 13.00

Gudstjenesten indledes som den plejer med Lucia-optog ved de store børn fra Dybvad børnehave. Deref-
ter synger vi nogle af julens dejlige sange og Mette fortæller julehistorie.

”På vej mod jul” i Skæve Kirke18. december kl. 19.00

På fjerde søndag i advent vil vi gennem tekster, musik og sang forberede os til den kommende julefejring. 
Konfirmander og kirkens to børnekor medvirker.

Helligtrekongereftermiddag/nytårsfest

i Hørby Aktivitetshus 11. januar kl. 14.00

Igennem mange år har Hørby Menighedsråd afholdt Helligtrekongerfest i Præ-
stegårdens stuer. I år har de lavet en aftale med Hørby Pensionistforening, så det 
bliver i deres lokaler i Aktivitetshuset.  Organist og kirkesangere i Hørby under-
holder og kirkekoret synger i en times tid, og herefter er der kaffe. 
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Indsættelse af præst Mette Volsgaard

i Hørby Kirke 15. januar kl. 10.30

Per 1. januar 2012 er Mette Volsgaard ansat som sognepræst for Hørby Sogn. I den anledning er der en 
officiel indsættelse med deltagelse af provst Jens Jacob Jensen.

Koncert i Skæve Kirke med Gospelkoret 
Concentus 18. januar kl. 19.30

Gospelkoret Concentus blev grundlagt den 11. Januar 1995
Målet var at lave et godt gospelkor med eget orkester. Inspiratio-
nen var dengang primært Oslo Gospel Choir, hvis numre stadig 
er på programmet.
Det skulle være et kor på et højt musikalsk niveau, men samtidig 
et kor hvor medlemmerne kunne komme en gang om ugen og få en dejlig aften med sjov og glad musik, 
som giver smil og godt humør.
Man skulle mødes og være fælles om at synge uanset hvilket trossamfund man hører til.
Adgangsbilletten var i første omgang glæden ved at synge eller spille glad gospelmusik. Dernæst selvføl-
gelig de nødvendige evner til at kunne bidrage musikalsk.
Concentus er en gren under KFUM og KFUK i Nordjylland, som hører under den danske folkekirke.

Kyndelmissegudstjeneste i Skæve kirke 1. februar kl. 19.00

Her midt i vinterens mørke fejrer vi Lys-gudstjeneste. Vi fejrer at Guds lys skinner i mørket.

Tirsdagsmad i Hørby tirsdag 14. februar kl. 18.00
Finn Jacobsen, tidligere forstander på Hørby Ungdomsskole og nu medlem af Regionsrådet kommer og 
fortæller om sundhedsvæsenet. Aftenen begynder med spisning og herefter har Finn ordet. Arrangemen-
tet foregår i Konfirmandstuen i Hørby, Snedkergårdsvej 16.
Vi slutter af med kaffe og kage.

Fastelavn i Skæve kirke19. februar kl. 14.00

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

Kom til Gospellørdag med Joachim Hejslet

Jørgensen 3. marts kl. 10.00-16.00 i Volstrup Kirke

Joachim Hejslet Jørgensen leder gospelkoret, som er for unge og voksne - 6.kl. og 
opefter.
Vi håber at se rigtig mange sangglade mennesker. Medbring selv frokost.

Søndag medvirker koret ved gudstjenesten i Volstrup Kirke kl. 10.00.
Der er ikke gudstjeneste i Hørby og Skæve Sogne denne søndag.



D
et

 s
ke

r 
i S

kæ
ve

 o
g 

H
ør

by
 S

og
ne

Layout: Anette Bilde, Mette Volsgaard, Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard
Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

Sogneindsamling 4. marts kl. 12.00 - 14.00 

Første søndag i marts afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. 
Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale 
arbejde blandt verdens fattigste. Indsamlingen arrangeres lokalt i de for-
skellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er også med! Inden indsamlingen 
bydes der på pizza, og efter er der mulighed for at få en kop kaffe. 
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Ole-
sen på telefon: 98 86 90 98

Hotdogs og holdninger på Hørby Skole 13. marts kl. 18.00
Hørby Menighedsråd inviterer igen til ”Hotdogs og holdninger” på Hørby Skole. Arrangementet er 
rettet mod unge, konfirmander, ex. konfirmander og spejdere, men også de unges forældre og andre 
interesserede og meget velkomne. 
Vi får besøg af en gruppe unge mennesker fra Gellerup, der er med i en frivillig forening, der kalder sig: 
UNGE4UNGE. 

Ungdomsgudstjeneste 18. marts kl. 19.00 i Badskær kirke

Forårets umgdomsgudstjeneste afvikles denne gang i Badskær kirke. Konfirmanderne medvirker.
Husk mobilen.

Sogneaften: Skæve-Somasipadi tur/retur

27. marts I konfirmandstuen, Skævevej 67 

Jesper Koldtoft, Jytte Thomsen, Mette og Svend Erik Volsgaard fortæller om deres studierejse til Inden.  
Rejsen er led i et sogneprojekt som Skæve sogn påbegyndte i 2010. 
Sogneprojektet er et samarbejds- og udviklingsprojekt, der:
- Yder støtte til Arcot-kirkens (Arcot Lutheran Church) skoleprojekterprojekter. Først og fremmest gen-
nem renovering af klasselokaler på skolen i landsbyen Somasipadi.
- Ønsker at udvikle samarbejde mellem konfirmander, minikonfirmander, spejdere, skolelever og andre 
deltagere i Skæve og området i Indien.

Skæve Kirke Hørby Kirke Badskær Kirke


