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Til lykke med Fødselsdagen
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Pinsedag har kirken fødselsdag!
Pinse betyder ‘halvtreds’. Tallet henviser til den beretning i Det Nye Testamente, hvor Helligånden halvtreds
dage efter Jesu opstandelse kommer
over disciplene og sætter sig på dem
som ‘tunger af ild’. Og da Helligånden / Gud ånd kommer over dem,
falder alle brikker på plads for dem.
De forstår pludselig, hvad alt det med
Jesus handler om, og samtidig får de
mod og evner til at formidlede det
videre til andre.
Det fortælles, at disciplen Peter på
Pinsedagen holder verdens første
kristne prædiken. Og den går lige i
tilhørerne, så op mod 3000 mennesker
lader sig døbe denne dag.
Pinsedagen blev således startskuddet til det, som med tiden skulle blive
den kristne kirke.
Det var der det begyndte. Og derfor
er Pinsen kirkens fødselsdag.
Der er én der har sagt, at Pinse er melodien til jul og påske. Hvis man ikke
kender melodien, kan man ikke synge
om jul og påske.
Før Pinse var disciplene tavse med
deres viden. Alt det, de havde oplevet
med Jesus, beholdt de for sig selv.
Men da de fik melodien, sang de – Da
det blev Pinse, fortalte de.
Men hvad fortalte de om? Om pinse?

Nej, for det var jo blot melodien. Nej,
de fortalte om alt det, de havde oplevet med Jesus: Hans fødsel, hans liv,
korsfæstelse og opstandelse.
Pinsedag blev disciplene opfyldt af
Jesu hellige ild, og de begyndte at
brænde for hans sag. Denne ild er
Guds ånd, hellig ånde, helligt liv. Pinsen er den begivenhed, hvor verden
igen bliver opfyldt af helligt liv; hvor
menneskene bliver levende og sprudlende, modtagende og skabende - sådan som Gud fra begyndelsen havde
tænkt sig det.
Helligånden er den ild, der også i dag
får mennesker til at brænde for Guds
sag. Også i dag er Helligånden den
kraft, der får os til at forstå, og som
giver mod til at leve efter det.
Med ønsket om en glædelig Pinse
og en god sommer til alle
Mette Volsgaard

Konfirmation i Skæve Kirke den 20. maj

Foto: Jens Hundevad
www.jhfotografi.dk
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Nyt fra skolens kontor
Sommerferien står for døren; og et spændende skoleår er ved at være gået. Spændende,
fordi vi jo siden august 2010 har været én
fusioneret skole med afdelinger i Hørby og
Dybvad – men også fordi vi i 7. og 8. årgang
i Dybvad har arbejdet med en ny struktur
med holddannelse, fleksibelt skoleskema,
samt begreberne primær- og basisgrupper
i stedet for traditionelle klasser. Vi glæder
os meget til at kunne fortsætte med projektet i kommende skoleår, hvor 9. klasse også
deltager.
Så er dette jo også året, hvor vi har fået
bygget den nye og flotte multibane mellem
stadion og skolens boldbane. Multibanen
bliver flittigt brugt både i og uden for skoletiden, og vi håber, at alle vil være med til
at holde den pæn og brugbar i rigtig mange
år. Fra skolens side skal der lyde en stor tak
til projektgruppen bag banen, samt til byens
foreninger for den økonomiske opbakning.
Det har været en stor opgave at løfte såvel
den økonomiske som den praktiske udfordring i projektet – ikke mindst på grund af
den voldsomme vinter, der forsinkede banens tilblivelse. Men NU er den der, og det
er vi glade for!
Det nye skoleår rummer også mange spændende udfordringer: I forbindelse med omlægning af skolestrukturen, vil klassedannelsestallet i Frederikshavn Kommune fremover
være på 28 elever. Dette betyder konkret for
Hørby-Dybvad Skoles vedkommende, at vi
i kommende skoleår opretter én 0. klasse og
én 5. klasse.
0. klasse bliver placeret på afdelingen i Hørby med Jette Ihlow som børnehaveklasseleder, samt et fast tilknyttet team fra SFO’en i
Dybvad og Børnehuset i Hørby. Også i år har
vi i øvrigt tidlig SFO-start, hvor børnene fra
Dybvad Børnehave fra 1. juni får en fantastisk chance for at lære skolelivet og SFO’en
at kende inden de for alvor starter til august.
I indeværende skoleår har vi haft rigtig gode
resultater med denne form for skolestart;
ikke mindst takket være et godt samarbejde
med børnehavens personale.
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5. klasse samler vi på afdelingen i Dybvad,
hvor der i sommerferien vil blive ombygget
lokaler til at rumme den større flok elever
- vi ser frem til at kunne byde dem velkommen i et superflot klasseværelse til august.
Sidst, men ikke mindst, arbejder vi i øjeblikket med planer om en helt ny struktur for
HELE skolen ved at oprette en indskolingsafdeling (for 0. til 3. klasse) i Hørby fra skoleåret 2012-2013, hvor mellemtrin og udskoling
så placeres i Dybvad. En sådan struktur løser
til dels nogle logistiske udfordringer i forbindelse med klassesammenlægninger p.g.a.
faldende elevtal - og dels samler det vores
ressourcer og dygtige lærerkræfter omkring
det enkelte team, samt styrker skolens faglige profil.
Alt dette vil vi naturligvis informere meget
mere om senere, blandt andet via en række
informationsaftener og andre arrangementer
i efteråret 2011.
Men foreløbig er det eksamen og sommerferie, der trænger sig på – og i dén forbindelse
glæder vi os til én af årets største festdage for
en skole; nemlig dimissionsfesten, hvor vi
har lejlighed til at sige farvel til afgangseleverne fra 9. klasse og deres forældre. Dimissionen finder i år sted onsdag den 22. juni
– og sommerferien starter så for alle den 24.
juni. I år varer den i øvrigt helt frem til den
15. august, idet feriens start også rykkes en
uge i 2012.
Husk, at man kan følge med i hverdagen på
skolen, samt hente mange praktiske oplysninger på vores hjemmeside,
www.hørby-dybvadskole.dk
Med venlig hilsen
- og med ønsket om en god sommer til alle,
Sysse Jørgensen          
       Jesper Koldtoft
skoleleder                                  viceskoleleder

Glimt fra dyrskue på skolen
Indskolingen på Hørby-Dybvad Skole arbejdede i fordybelsesuge 18 med kæledyr. Anstrengelserne mundede ud i et flot dyrskue fredag den 6. maj med deltagelse af 31 hunde, 20 katte og et utal af kaniner,
marsvin, hamstere - ja, selv en enkelt skildpadde, nogle firben, vandrende pinde og en vaskeægte slange!
Dyrskuet havde både besøg af forældre, bedsteforældre og børn fra børnehaven, der kunne beundre de
mange flotte dyr og deltage i masser af spændende aktiviteter på pladsen...
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Nyt fra
Dybvad
Idrætsklub
GODT GÅET PRISEN
TIL 13 AKTIVE FRA DYBVAD IK
Dybvad Idrætsklub deltog med hele 13 aktive, da Frederikshavn kommune ved et arrangement i Det Musiske Hus hædrede idrætsudøvere for vundne mesterskaber i 2009-10.
Alle de indstillede, der havde vundet et eller
flere vestdanske eller danske mesterskaber,
modtog GODT GÅET PRISEN sammen med
diplom og trøje:

Lærke Ahlstrøm, årgang 1993
Tilde Ahlstrøm, årgang 1995
Line Andersen, årgang 1995
Katrine Christensen, årgang 1999
Nils Christensen, årgang 1989		
Inge Jacobs, årgang 1968
Signe Jensen, årgang 1999
Anne Kruisselbrink, årgang 1999
Anne Mortensen, årgang 1994
Helene Nyby, årgang 1999
Camilla Svenstrup, årgang 1993
Marie Louise Thomassen, årgang 1996
Liv Vanggaard, årgang 1995
LOUIS CHRISTIANSEN MODTOG
BYRÅDETS HÆDERSBEVISNING
Klubbens formand, Louis Christiansen, modtog samtidig Byrådets hædersbevisning for
Årets Lederpræstation 2010. Denne pris blev
uddelt for første gang i kommunens historie og hæderen blev ledsaget af en check på
10.000 kroner.
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LANDSDELSMESTERSKABER
I ATLETIK
Dybvad Idrætsklub fik en rigtig god start på
den udendørs atletiksæson, der som sædvanlig blev indledt med landsdelsmesterskaberne i region Nordjylland indenfor Danske
Gymnastik & Idrætsforeninger.
Mesterskaberne har gennem mange år traditionelt været henlagt til Sæby Atletikstadion,
men da dette stadion var optaget af anden
aktivitet, var mesterskaberne henlagt til
Skovdalen Stadion i Aalborg, der af mange
betragtes som Danmarks flotteste atletikstadion. Aalborg AM stod som arrangør, og da
der samtidig var besøg af Aalborgklubbens
svenske venskabsklub, Karlskoga, var der
hele 135 tilmeldinger. Svenskerne kunne
naturligt nok ikke blive landsdelsmestre, så
det blev indskrænket til en kamp mellem
Sæby, Aalborg og Dybvad, da Byrsted-Hjeds
og Hjørring havde meldt afbud i denne omgang.
Vejret viste sig fra sin bedste side, og det gav
atleterne de bedst mulige betingelser, som
gav et væld af flotte resultater.
Der blev ikke kåret mestre i de enkelte discipliner, men derimod var der guld, sølv og
bronze til de tre bedste i hver aldersklasse i
TREKAMP, der blev afgjort efter point for de
opnåede resultater. Dybvad IKs 13 deltagere

fik en flot start på sæsonen med et væld af
personlige rekorder.
I den yngste pigeklasse, 6-7 år, var Dybvad
repræsenteret af Amalie Beck, der fik en
førsteplads og to andenpladser individuelt,
hvilket rakte til sølv i trekampen. Amalies
bedste resultat var 2.21 m i længdespring.
I den tilsvarende aldersklasse hos drengene
blev det til en sikker sejr og dermed guld
i trekampen for Janus Worsøe, der undervejs satte tre personlige rekorder i 40 m løb,
længdespring og boldkast med henholdsvis
8.26 sek., 2.55 m og 20.72 m.
Hos 8-9 årige piger opnåede Emma Andersen og Eva Nyby igen fine resultater, som resulterede i henholdsvis sølv og bronze. I denne klasse kunne man deltage i fire øvelser,
og Emma viste stor alsidighed ved at besætte
andenpladsen individuelt i alle øvelserne.
Flest point opnåede hun i længdespring med
2.77 m. Evas bedste placering kom i boldkast,
som hun vandt med 15.44 m.
Det blev også til medalje til Dybvad hos 8-9
årige drenge. Efter en flot serie blev det nemlig til bronze for Frederik Møller Jensen,
der satte personlig rekord i alle fire øvelser.
Flest point fik Frederik i boldkast, der gav en
klækkelig forbedring til 31.71 meter.
Anders Nyby, der stiller op hos 10-11 årige,
ville ikke stå tilbage for sine yngre klubkammerater, så han kom også på præmieskam-

len, da han blev treer og fik bronze. Anders
havde sit bedste resultat i 60 meter løb, hvor
han blev nummer 3 i tiden 10.40 sek.
Hos 12-13 årige piger var der over 30 tilmeldte, og selv om de tre Dybvadpiger,
Signe Jensen, Helene Nyby og Katrine Jensen, gjorde det fint, blev det ikke til medaljer
i denne omgang, hvor de sluttede som henholdsvis nummer 5, 6 og 15. Signes bedste
resultat var 31.22 sek. i 200 m løb. Samme
placering fik Helene i længdespring med 3.97
m, og endelig stødte Katrine 6.80 m som nr. 7
i kuglestød.
Marie Louise Thomassen løb med sølvmedalje hos 14-15 årige piger efter en flot trekamp. Selv om Marie Louise satte personlige
rekorder i både 100 m og 200 m, var det alligevel højdespring, der gav flest point efter
resultatet 1.40 m. Marie Louise vandt både
100 m og længdespring.
Piger 18-19 år gav både guld og sølv til
Dybvad IK. Medaljerne tilfaldt Camilla
Svenstrup og Cecilie Jensen. Camilla vandt
spydkast med 24.87 m, mens Cecilie blev
bedst i kuglestød med 7.56 m.
Hos mandlige seniorer fik Nils Christensen guld efter personlige rekorder i alle
sine øvelser. 100 m, 200 m, længdespring og
spydkast blev vundet med resultaterne 12.28
sek., 24.97 sek., 5.88 m og 41.18 m.
Louis Christiansen

Multibanebyggeri, april 2011
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KFUM Spejderne i Dybvad
var på overlevelsestur den 13. - 14. maj
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Sport, Spilopper og Spisning
Et arrangement for de yngste og deres forældre

Dybvad Boldklub vil gerne invitere de yngste børn og deres forældre
fra Dybvad og omegn på Dybvad stadion og i Dybvadhallen,

onsdag den 31. august 2011
Der vil være sjove aktiviteter for alle børn med sport og leg, både ude og inde.
Forældrene har mulighed for at se på eller lege med, samt få en kop kaffe og
en snak med bestyrelse og udvalg, om hvad boldklubben kan tilbyde.
Arrangementet afsluttes med fællesspisning for alle i klubhuset,
og slutter senest ca. kl. 18.30
Det er helt gratis - vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen

Dybvad Boldklub
Sæt X i kalenderen den 31. august allerede nu - og se opslag i byen senere!

KFUMSpejdernes sponsorcykelløb den 24. maj
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Program forår 2011
Ældremøder i Dybvad Missionshus
Møderne starter kl. 14.00
Tirsdag den 7. juni: Ole Pedersen fra Strandby
Tirsdag den 2. august: Møde

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne starter kl. 19.30
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14. juni:

Fælles bibelkreds - Apostlenes Gerninger kap. 2.

21. juni:

Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.

12. juli:

Fritidsmissionær Troels Larsen, Nørresundby.

16. august:

Fælles bibelkreds - Romerbrevet kap. 4.

30. august:

Sognepræst Helge Pedersen.

Ved gudstjenesten på Dybvad Ældrecenter den 10. maj, optrådte kirkens
børnekor, under ledelse af Anne Hejslet, med sange fra deres seneste musical, som hedder “Kerubernes Port”.
De ældre nød børnekorets flotte sang
og børnekoret nød saftevand og kage.
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Grøn Lørdag i
Dybvad Borgerforening

Den 30. april afholdt borgerforeningen igen
Grøn Lørdag i Søparken.
Denne dag var der en vigtig medspiller,
som tilgodeså os, nemlig vejrguderne som
havde sørget for rigtigt godt vejr. Rundstykker, kaffe samt en lille skarp blev
indtaget i morgensolen, inden der skulle
arbejdes på de forskellige opgaver.
Pigerne blev sendt rundt i byens gader for
at samle affald og i selve Søparken blev der
bl.a. fældet gamle hyldetræer og ryddet op
i området ved mindestenen. Henrik kom
med gravemaskine og fik renset op langs
søbredden.
Nede ved området, hvor der ofte er unge,
der laver bål, blev der lagt en brøndring
som kan bruges til bål. Dette blev gjort for
at bygge videre på de unges eget initiativ,
da der i området før var lavet en afskærmning af små sten.
Der blev slæbt og slidt i det fra alle sider
med bl.a. afskårede grene og stammer til
flishuggeren. Da forsyningsbilen kom
rundt til de forskellige arbejdsgrupper blev
der holdt velfortjent ølpause. Der blev lavet
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en god dynge flis, som nu skal lægges ud på
stierne.
Det var nu en god ting med nogle motoriserede hestekræfter, bl.a da den efterhånden
godt tilgroede gummibåd skulle fjernes
nede for enden af søen.
Som fælles afslutning på en god dag var
borgerforeningen vært ved pølser og brød
til alle som tak for den store indsats.
Borgerforeningen vil gerne takke de mange
frivillige for indsatsen og det gode fremmøde både fra nær og fjern.
Der er stadig meget arbejde der skal laves,
så vi ser frem til den næste grønne lørdag
som igennem en del år er blevet en tilbagevendende begivenhed. Vi ser frem til igen
at mødes med medlemmer af borgerforeningen, brugere og andre som kunne have
lyst til at deltage i denne dag. Søparken er
et dejligt sted, hvor alle kan mødes, nyde
udsigten over søen - hvadenten den er
dækket af sne og is, eller der er grønt med
et flot vandspejl.
Så på gensyn næste år...
Dybvad Borgerforening
Henriette Jensen

Nyt fra Hyggeholdet
Dybvad Ældrecenter

Foråret lod vente lidt på sig, så gåturene kom først rigtigt i gang
midt i april. Den første gik til Dybvad Planteskole for at se de
dejlige forårsblomster og nyheder indenfor planter.
Den planlagte tur ud først i april blev konverteret til en eftermiddag i havestuen på Ældrecentret. Vi fik bordene skubbet sammen
og nød kaffen med hjemmebagt kage. Så kom der gang i vore
sanghæfter og det blev til mange dejlige forårssange og dermed
trods alt en hyggelig eftermiddag.
Det fine vejr i påsken har fået bøgetræerne til at springe ud, så
turen ud d.3. maj blev en flot oplevelse. Heldigvis var der tørvejr
og solen kiggede frem mellem træerne. I busser fra Hørby Busser
og Nilles Busser gik turen mod Skæve og Stagsted Skov. Videre
forbi Dorf Mølle mod Storskoven og ad Kirkevej , hvor vi så rådyr. Turen gik forbi Slottet til Sognegården i Dronninglund, hvor
vi kunne nyde den medbragte kaffe og kage. Det var for koldt til
at sidde ude. Det var et dejligt ophold og så gik turen hjem over
Præstbro. Det var en meget smuk tur.
Når dette kommer ud, har vi prøvet at holde Dagplejens Dag på
Ældrecentret. Vi glæder os til at få besøg af alle de små, som nok
kan sætte liv i beboerne på Ældrecentret. Vi skal lege synge og
have saftevand.
Nu håber vi at varmen får lidt fat så vi kan få en god udflugt sidst
i maj eller først i juni. Det er en heldagstur, så vi beder om godt
vejr.
Hilsen Hyggeholdet
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Omlægning af Bredmose
Bæk – hvorfor nu det?
Der er blevet stillet mange spørgsmål til det
store gravearbejde, der i øjeblikket foregår på
det grønne areal ned mod Søparken. Mange
af spørgsmålene har gået på hvad sådan en
vandløbsomlægning egentlig skulle gavne.
Omlægningen skal ses som en del af EU´s
vandrammedirektiv, som skal sikre, at vandløbene i de enkelte medlemslande lever op til
det, der kaldes god økologisk tilstand senest
i 2015. Det betyder kort fortalt, at det skal
være muligt for fisk og smådyr at leve og
vandre frit op og ned i vandløbene.
Kravene fra EU skal samtidig sikre at vores børn og børnebørn også i fremtiden får
mulighed for at få sig nogle gode oplevelser
i naturen. Disse oplevelser bliver unægtelig
noget større når der er et rigt dyreliv i og
omkring vandløbene. Et vandløb med fisk
og smådyr tiltrækker nemlig både fugle og
større dyr.
Mange vandløb har det rigtigt dårligt og
dette gælder også for Bredmose Bæk selvom
den har fået et gevaldigt løft i forbindelse
med søparkprojektet. Rørlægningerne ved
ældrecentret og ved Anlægsvej har udgjort
en effektiv spærring for fiskenes vandring op
i bækken. Undersøgelser af fiskelivet i bækken omkring Hugdrup har gennem mange år
vist, at der ikke findes naturligt producerede
fisk i bækken, men det er der nu mulighed
for fremover.
Det er Borgerforeningens opfattelse, at et
åbent og snoet vandløb samtidig vil give en
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yderligere forskønnelse af vores by. Det er
selvfølgelig vanskeligt at se noget smukt ved
projektet i øjeblikket, men når først gravearbejdet er afsluttet, hvilket vil ske inden for en
måneds tid, så vil det hurtigt komme til at se
anderledes ud. Der skal sås græs på brinkerne og der skal udlægges 250 kubikmeter grus
og sten samt udplantes forskellige vandplanter. De store mængder grus skal fungere som
ynglepladser for fiskene, hvilket giver mulighed for at følge naturen på nærmeste hold.
Hvis man færdes med en smule forsigtighed,
vil man fra omkring 1. november kunne se
ørrederne yngle i bækken. Det er et fascinerende syn og det kan imponere de fleste, når
fisk på op mod 7-8 kg boltrer sig i det lave
vand.
Projektet vil desuden bidrage til, at det store
område i og omkring Søparken udvikler sig
til en sand naturperle. Flere og flere arter
flytter ind. En mindre flok af rådyr opholder
sig permanent i området, og beboerne tæt
på Søparken har i vinterens løb kunnet se
dyrene løbe tværs over isen. Min familie og
jeg har ved flere lejligheder set isfugle ved
bækken. Isfuglen, med sine skarpe blå farver
og karakteristiske skrig, er vel noget af det
smukkeste, der findes i den danske natur.
At netop denne fugl flytter ind, vidner om
at vandet er rent, at der er fisk og smådyr at
æde, og at der er masser af gode skjulesteder.
Det er min opfattelse, at vores lille by har et
grønt område, som andre byer kun kan kigge
langt efter, så det er bare om at få traveskoene på og komme ud at nyde det.
Dybvad Borgerforening
Nicolai Jørgensen
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Nyt fra Dybvad Boldklub
Dybvad Boldklub har siden sidste nummer
afholdt generalforsamling med valg til bestyrelsen.
Der blev nyvalg til Anita Skovgaard Pedersen, mens der var genvalg til Lars Juhl Hansen og Jøren Christiansen. Nye suppleanter
blev Klaus Nielsen og Michael Christensen.
Efter manges års arbejde i bestyrelsen ønskede Lynge Sort Jensen ikke at fortsætte,
men er stadig aktiv træner. Vi vil gerne sige
Lynge mange tak for den store indsats han
har gjort i bestyrelsen, både i Dybvad samt i
DHF-samarbejdet.
Endvidere har vi sagt farvel til Egon Jensen
i bestyrelsessammenhæng. Egon har sidst
været suppleant og har derfor medvirket i
bestyrelsen på næsten lige fod med vi andre.
Vi siger ligeledes tak til Egon.
Den udendørs sæson kører med fuld fart.
Der er stadig både træning og kampe i Dybvad, Hørby og Flauenskjold blandt ungdomsholdene. Fordelingen kan ses på vores
hjemmeside.
Efter at have ligget stille hele vinteren har
vi nu fået multibanen gjort færdig. Der blev
arbejdet ihærdigt en hel weekend fra fredag
middag til banen var færdig søndag eftermiddag.
Der var i gennemsnit ca. 20 mand i gang og
der blev arbejdet hårdt af alle. Vi vil fra Dybvad Boldklub gerne sige tak til alle, der har
gjort en indsats. Vi er stolte og glade for den
flotte bane, der nu kan bruges af både skolen
og de 3 klubber, der står bag.
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I klubhuset er der indrettet hyggekrog i
løbet af vinteren. Vi har været så heldige at
få et tilskud til indretningen ved at ansøge
Albæk-Voer Sparekasses fond.
Der er indkøbt nye sofaer og reoler, og vi
håber på at flere vil benytte klublokalet til at
mødes og have lidt hyggeligt samvær.
Vi kan samtidig nævne, at vi også har fået
bevilget et tilskud på kr. 5.000 til at købe en
projektor. Dette beløb har vi fået ved at ansøge Jerslev Sparekasses fond.
Næste projekt er boldklubbens medvirken i
kaffeboden under åbent hus i Hjallerup Maskinforretning i bededagsferien den 20. – 22.
maj. Her er vi i skrivende stund i gang igen
med at finde hjælpere til at servere kaffe og
småkager samt holde gang i vores egen kiosk
med is, slik og pølser.
Samtidig planlægges årets idrætsuge. Traditionen tro afholdes den i uge 25. Program
vil igen i år blive husstandsomdelt i nærområdet, men vi kan allerede nu sige, at vi som
sædvanlig har en stor tombola med masser af
gevinster, sponseret af forretninger og virksomheder her omkring, samt at der afholdes
gadefodbold med efterfølgende helstegt gris
med tilbehør lørdag den 25. juni.
Sæt gerne kryds i kalenderen - alle er velkomne.
Som det sidste ser vi frem til årets koncert i
Søparken. Vi håber rigtig mange vil møde op
den 6. august, så vi igen kan få en god koncert.
På vegne af Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen

Håndboldafslutning i DHF
Fredag d. 8. april satte DHF håndbold sidste
punktum for sæsonen 2010/11. Afslutningsfesten blev holdt i Flauenskjold Hallens
cafeteria for i alt 68 ungdomsspillere ud af de
72 mulige, samt alle trænere, holdledere og
hjælpetrænere, så det var en flot opbakning.
En stor tak for denne sæson skal lyde fra
håndboldudvalget til især alle spillere, træ-

nere, hjælpetrænere, og selvfølgelig forældre,
for hjælp i cafeteria, som tidtager osv. Uden
deres hjælp heller ingen klub.
Vi glæder os allerede til september, hvor vi
håber at se alle nuværende - og mange nye spillere.
På DHF Håndbolds vegne
Tove Hanghøj

www.dybvadboldklub.dk
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Velkommen i GNISTEN
• Gnisten er en børneklub under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
• Gnisten er for alle børn mellem 6 og
12 år.
• Det foregår hver tirsdag mellem
16 og 17.15 i Dybvad Missionshus
på Idskovvej.

Vi glæder os til at se jer!

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

Husk!
Open by Night i Dybvad
fredag den 17. juni
ZONETERAPI

Klinik Hotstone

Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Skæve Borgerforening
Vi har haft generalforsamling - og mangler
en i bestyrelsen, da Mette ikke kunne finde
tid til det mere. Så er der en, der er intereseret, kontakt os.
Sankt Hans på Skæve Stadion, hvor vi igen i
år steger en gris, og Nørre Vesterskov sørger
for salatbar, og idrætsforeningen sørger for
drikkevarer.
Pris:

Voksne 75.00 kr.
Børn (2-12) 35.00 kr.

Tilmelding til Henning på 98 86 92 59 eller
mobil 23 25 20 54.
Vi holder Høstgilde i anlægget den 10. september kl. 17.00. Det var meningen, der også
skulle være bagt jødekager, men bageren må
melde fra på grund af helbredet.
Så tag og mød op, og tag gerne naboen med
til nogle hyggelige timer.
Tag selv mad med, vi tænder op i grillerne
og sælger drikkevarer til sædvanlige billige
priser.
Alle er velkommne.
På Borgerforeningens vegne
Lone Hede

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

Side 19

Døbte og viede
i Skæve Kirke

Døbt den 26. februar 2011
Marko Bøgelund Hostrup
Forældre: Dorte Bøgelund
og Jann Ringberg Hostrup

Døbt den 10. april 2011
Stine Lunderskov Nejsig Larsen
Forældre: Rikke Lunderskov Larsen
og Brian Nejsig Larsen

Døbt den 20. marts 2011
Maja Nedergaard Jensen
Forældre: Sussi Nedergaard
Nielsen og Peter Jensen

Gift den 21. maj 2011
Tina Hybholt Jacobsen
og Michael Dybro Jacobsen

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder
til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
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Set og sket i sognet
Gospeldag med Joachim Hejslet den 12. april

Fastelavn den 6. marts

Sogneindsamling den 13. marts

Fællesgudstjeneste med Hørby Sogn
den 25. april

Øverst: Spændte konfirmander venter i våbenhuset
den 20. maj
Nederst: Morgenmad i konfirmandstuen, Blå Mandag
den 23. maj

”Indtoget i Jerusalem” den 17. april
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Sognepræst :
Mette Volsgaard,
Skævevej 67, 9352 Dybvad.
Tlf. 98 86 41 10
Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag.

Gudstjenesteliste
Juni

12/6 10.30 MV Pinsedag
13/6 10.30 Præsterne i Sæby området - Fælles friluftsgudstjeneste i Søparken
19/6 9.00 Johnny Søndberg-Madsen
26/6 10.30 MV

Juli

3/7
10/7
17/7
24/7
31/7

10.30
10.30
9.00
9.00
Ingen

MV
MV
Helge Morre Pedersen
Johnny Søndberg-Madsen
Der henvises til nabokirkerne

August

7/8
14/8
21/8
28/8

10.30
9.00
10.30
19.00

MV
MV
MV
MV

Organist:
Birger Skovholm,
Flauenskjoldvej 40,
9352 Dybvad. Tlf. 98 86 17 03

September 4/9
11/9
15/9
18/9
25/9

9.00
10.30
17.00
10.30
19.00

Johnny Søndberg-Madsen
MV
MV Spaghettigudstjeneste
MV Høstgudstjeneste
MV Konfirmandvelkomst

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

		
MV: Mette Volsgaard

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.
Mail: graver@skaevesogn.dk

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

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.

Deadline for næste sogneblad: 7. august 2011
Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk

Børnekor
Koret er for alle børn fra 2.–6. klasse. Koret øver hver tirsdag
kl. 13.45-14.30 på skolen i Dybvad. 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

Efterårets spaghettigudstjenester:
15. september – 13. oktober – 17. november

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 14. juni
Tirsdag den 9. august
Tirsdag den 13. 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.
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Det sker i Skæve Sogn
Friluftsgudstjeneste i Søparken i Dybvad
2. pinsedag, mandag den 13. juni kl. 10.30, er der friluftsgudstjeneste. Gudstjenesten er fælles for en række sogne: Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby
og Skæve. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og der er mulighed for at
nyde den medbragte mad.

Sommerfest i præstegårdshaven
Fredag den 17. juni kl. 17.30 er der sommerfest i præstegårdshaven. Medbring
kød til grillen, så sørger Menighedsrådet for resten.
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller mv@km.dk senest
onsdag den 15. juni

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 28. august kl. 19.00 er der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.
Gudstjenesten er henvendt til både børn, unge og voksne.
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