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Sådan lyder slutningen på sangen om, 
at julen varer lige til påske: ”Nej, det er 
ikke sandt – for der imellem kommer 
fasten”. 

Og fasten det er netop den periode af 
kirkeåret, vi befinder os i lige nu. En 
periode, der indvarsles med fastelavn, 
men som først rigtig tager sin begyn-
delse den følgende onsdag (askeons-
dag) og varer frem til påske.

Og fasten er én lang forberedelsestid 
til påsken.

Før fastens begyndelse holder man 
fastelavn, der betyder ”aftenen før 
fasten”. Førhen holdt man på denne 
aften en stor fest med rigeligt mad og 
drikke. På den måde blev det markeret 
at fra da af, blev det anderledes. 

Selve fastetiden varer, som nævnt, de 
40 dage imellem askeonsdag og påske. 

I vore dage er det normalt kun ”faste-
lavns-søndag”, der fejres. Men tidlige-
re brugte man udover søndagen også 
”flæske-mandag”, til at spise masser af 
kød og flæsk, som jo var forbudt under 
selve fasten. 

Herudover var der ”hvide-tirsdag”, 
som var en nedtrapnings-dag, hvor 
man spiste mælkemad og brød af 
hvedemel (alt sammen hvidt) og så var 
man klar til fasten. 

Faste betyder ikke at man helt afholder sig 
fra at spise, men der imod at man afholder 
sig fra visse ting.
Fastens første egentlige dag er Askeonsdag, 
hvor man fra katolsk tid gik i kirke, og hvor 
man med aske fik tegnet et kors i panden. 
På den måde blev man blev mindet om, at 
mennesket er kommet af jord og igen skal 
blive til jord. Og fra da af var festligheder-
ne forbi, man gik nu ind til eftertænksom-
hedens og selvransagelsens tid. 

Også i dag er fasten en tid til fordybelse, 
eftertænksomhed og selvransagelse. En tid 
til at stemme sindet mod påskens budskab 
og mysterium. 

De bibelfortællinger, der bruges i guds-
tjenesterne i fastetiden, er på forskellige 
måder med til at forberede os til påsken. 
Igennem de bibelske fortællinger følger 
vi Jesus det sidste stykke af hans livsvej – 
vejen til Jerusalem. Og der igennem får vi 
mulighed for at se vores egen livsvej i lyset 
af fortællingen om Jesus. 

Den lange fastetid giver os tid til og mulig-
hed for at stoppe op og tænke os om – at 
fordybe os og at se os selv i en større sam-
menhæng. Den giver os mulighed for at 
spejle vore liv i Jesu liv, at slå følge med 
ham på livets vej, og at forberede sindet på 
påskens budskab.

Med ønsket om en god fastetid, en glædelig 
påske og et godt forår til alle!

Mette Volsgaard



Har du lyst til at hygge dig et par 
timer her i klubben...?
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...hos os hver mandag fra kl. 14 til 16.30.

Vi holder til i “Butikken” i Skæve

Som du kan se på billederne, laver vi mange 
ting - og har du noget som du synes, vi skal 
lave, så kom og vær med.

Vi starter hver gang med boller og saftevand...

Med venlig hilsen
Anni, Majbrit, Gitte, Tina, Jens og Jørgen



• 925 mio. mennesker lever i daglig 
sult 

• Sult og fejlernæring er verdens 
største sundhedsrisiko – større 
end hiv/aids, malaria og tuberku-
lose tilsammen 

• Udviklingslandene i det østlige, 
centrale og sydlige Afrika har 
verdens højeste procentvise antal 
sultende pr. indbygger 

• Tre ud af fire underernærede lever 
i fattige landdistrikter 

• Kvinder og børn i de fattige land-
distrikter er dem, der sulter mest

Sogneindsamling 2011 - Slut sult nu!

En trædepumpe til 1.700 kroner har revo-
lutioneret familien Mutintas liv. Familiens 
høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan 
få sund og nærende kost. Oveni kan foræl-
drene tjene til børnenes skolegang ved at 
sælge grøntsager på markedet.

 
Fotos: Rune Hansen
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Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag d. 13. marts 2011 sender Skæve Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på 
gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder menne-
sker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sul-
tende er faldet med 98 millioner mennesker i år.  
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er 
gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. 
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 
millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.

I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn med sulten som en konstant og reel trussel, 
bl.a. fordi regntiden er blevet mere uberegnelig. I flere år kæmpede de med svigtende høst, dårlig kost og 
mangelsygdomme, der svækkede hele familien.  

Men med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med tilhørende slanger. Med 
trædepumpen kan både børn og voksne ’træde’ vand op fra brønden, og slangerne leder vandet ud til 
afgrøderne i marken uanset om det er regntid eller ej. Familien kan nu producere flere grøntsager, end de 
selv kan spise. De mange grøntsager har givet hele familien mere energi og overskud – og ved at sælge de 
overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Caroline Mutinta sende alle børnene i skole.

Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på ga-
den er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv.
 
”Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse, bla. for vores konfirmander. De ser, at det nytter 
at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats,” siger indsamlingsleder Henning 
Holm Olesen.

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres 
liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Henning Holm Olesen 
på tlf. 98 86 90 98 
eller e-mail: 
henningholm@mail.dk

Indsamlingen finder sted efter 
søndagens gudstjeneste. 

Indsamlerne mødes kl. 11.30 på 
Skævevej 67, hvor der serveres 
pizza inden ruterne fordeles.

Sogneindsamling 2011 - Slut sult nu!



Præsentation af Somasipadi
- landsbyen, kirken og skolen

Følg med i Skæve Sogns udviklingsprojekt i Indien:

Somasipadi er en lille (efter indisk målestok!) 
landsby, bestående af både hinduer, kristne, 
muslimer og jainister (en traditionel indisk 
religion). 

Landsbyen er beliggende i Tamil Nadu 
regionen, ca. 10 kilometer fra Tiruvannama-
lai på vejen mod Chennai. Tiruvannamalai 
er hovedbyen i distriktet, og er et berømt 
hinduistisk pilgrimsmål. Der ligger et stort 
Siva-tempel i byen, som desuden har den 
største menighed af den kristne Arcot Luthe-
ran Church (ALC).

De fleste af indbyggerne i Somasipadi er af 
den laveste kaste, og er uuddannede land-
arbejdere. Landbruget i området er uhyre 
afhængigt af regnen, og eftersom monsun-
regnen falder regelmæssigt er der stor perio-
devis “udvandring” fra området, idet mange 

i tørre perioder søger til de større byer som 
Bangalore og Chennai for at søge arbejde.
ALC startede sit arbejde i landsbyen i 1915 
med fokus på skolegang, bekæmpelse af 
sygdomme og udbredelse af kristendommen. 

ALC etablerede sig med en lille landsby-me-
nighed i et “kirkerum” i et skur - senere blev 
gudstjenesterne flyttet til den lokale skole, 
og nu er der opført en selvstændig kirkebyg-
ning (billedet). 

Medlemstallet er på ca. 50 familier med 
omtrent 200 personer - og ud over søndagens 
gudstjeneste, deltager medlemmerne i søn-
dagsskole, ungdomsarrangementer, kvinde-
klub og andre aktiviteter. Alle, som midler-
tidigt fraflytter byen, vender hjem til jul og 
påske, hvor kirken er fyldt op.
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Fra starten havde undervisningen af sko-
lebørn i menigheden trange kår, men i 
1950’erne blev der etableret en formel ind-
skoling, senere kom mellemgruppen med, og 
i 1986 fik skolen status af “highschool” med 
overbygning, i alt svarende til 1.-10. klasse. 

Der er p.t. 198 elever i grundskolen og 115 i 
overbygningen.

Udvikling i elevtallet har krævet en ud-
bygning af de fysiske faciliteter, og skolens 
lærere har været involveret i indsamling af 
midler til bygning af klasselokaler - på trods 
af dette trænger skolen stadigvæk til udbyg-
ning; udover lokaler til undervisning også 
vand- og toiletfaciliteter.

Blandt de øvrige aktiviteter, som ALC er 
involveret i, kan nævnes:

•  Udvikling af projekter med fokus på 
infrastrukturelle, sociologiske, politi-
ske og økonomiske vilkår i landsby-
erne.

•  Bekæmpelse af analfabetisme hos 
voksne.

•  Sundhedsundervisning og fokus på 
forældresamarbejde i skolen.

•  Selvhjælpsgrupper for kvinder (man-
ge indiske kvinder diskrimineres og 
nægtes basale rettigheder).

•  Samarbejde med venskabsmenighe-
der; blandt andet i Skive.

Desuden skal nævnes projektet ”Børne Parla-
ment”:

For at medvirke til at styrke demokratiet 
og udvikle børn til gode samfundsborgere, 
er det vigtigt at give dem en chance for at 
deltage i beslutningsprocesser og inddrage 
dem i parlamentariske funktioner og forsam-
linger. 

Således bliver adskillige lokale beslutninger 
efterhånden afprøvet i Children’s Parliament 
– Børne Parlamentet, der løbende udbygges 
gennem udviklingsprogrammer for børns 
rettigheder i flere landsbyer. 

Alle børn i aldersgruppen 10-18 år er beret-
tigede til at deltage i denne parlamentariske 
proces - uanset uddannelse, kaste, køn, fami-
liebaggrund og religion. Børne Parlamentet 
forestås af et antal frivillige medarbejdere, 
der løbende uddannes i demokratiske spil-
leregler.

Børne Parlamenternes virke omfatter blandt 
andet:

•  Træning/uddannelse af frivillige, 
herunder fokus på børns rettigheder, 
velfærds-systemer, førstehjælp, social 
og politisk opmærksomhed, sundhed 
og helse, dokumentation, kommuni-
kation og debat.

•  Forskellige aktiviteter vedr. miljø og 
forurening - herunder internationale 
forsamlinger.

•  Parlamentsmøder på tværs af lands-
byer, samt deltagelse i distrikts- og 
landsmøder for Børne Parlamenter.

•  ”Lobby-arbejde”, pengeindsamling, 
netværksarbejde m.v. i forhold til lo-
kale myndigheder og NGO’er gennem 
møder og konferencer.

•  Kendskab til lignende organisationer, 
samt udveksling mellem disse.

•  Ugentlige møder i alle Børne Parla-
menter, hvor børnene praktisk ind-
drages i, hvordan demokrati og lokal/
regional/national regering er opbyg-
get og fungerer.

Skæve Sogn bidrager fra 2011 til ALC’s 
arbejde, herunder den fysiske udbygning 
af landsbyens skole, der er i fare for at blive 
delvist lukket hvis den ikke renoveres og 
holdes ved lige. 

Udover økonomisk støtte er der et stort øn-
ske om at etablere kontakter mellem skole og 
foreningsliv (eksempelvis spejdere), ligesom 
der oprettes et rejselegat, hvorigennem inte-
resserede fra sognet tilbydes ophold i eller 
udveksling med indbyggere fra Somasipadi 
eller andre steder i Tamil Nadu-regionen.

Fortsættes side 8



Republikken Indien er beliggende i den sydlige del af Asien og udgør hovedparten af det indi-
ske subkontinent. Grænselandene er Pakistan, Kina, Nepal, Bhutan, Bangladesh og Myanmar. 
Landet har søgrænser til Maldiverne, Sri Lanka og Indonesien. Indien har ligeledes en omdisku-
teret grænse til Afghanistan.

Landet har det næsthøjeste antal indbyggere i verden og er det største demokrati med mere end 
1 milliard mennesker og flere end 100 forskellige sprog. Den indiske økonomi er den fjerdestør-
ste i verden set i forhold til købekraften.

Det overvejende hinduistiske Indien blev uafhængig fra Storbritannien i 1947, samtidig med at 
det muslimske Pakistan blev udskilt fra kronkolonien Indien. Adskillelsen af de to stater gav 
anledning til, at nogen af de mange millioner, som boede i en stat der bekendte sig til en anden 
tro end deres egen, vandrede til den anden stat. Dette krævede mange omkomne. Indien og 
Pakistan har også gentagne gange været i krig over den delte Kashmir provins.

Man taler bl.a. hindi, bengali, punjabi, urdu, engelsk, tamil, gujarati, kannada og malayalam.

Fakta om Indien:
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Somasipadi (imellem Chennai og Tiruvannamalai)

Læs mere om
sogneprojektet i næste 

udgave af  Skæve
Sogneblad



Program forår 2011

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne starter kl. 19.30

Tirsdag d.   1. marts: Bibelkursus i Gærum - (Kredsen).
Onsdag d.   2. marts: Bibelkursus i Gærum - (Kredsen).

Missionsuge:
Mandag d.  7. marts: Villy Pedersen, Brønderslev. 
Onsdag d.   9. marts: Sognepræst Bruce Steuer, Gærum.
Torsdag d. 10. marts: Kl. 18.00. Familieaften.    Gitte Thomsen, Strandby. Vi lærer nogle af 

DFS´ nye sange. Vi starter med at spise sammen.

Tirsdag d. 22. marts: Sognepræst: Johnny Søndberg-Madsen, Østervrå. Emne: Gennemgang 
af Apostlenes Gerninger.

Tirsdag d. 26. april: Missionær Bjarne Taulborg, Åbybro.
Torsdag d. 12. maj: Forårsmøde i Østervrå Missionshus ved pensioneret provst John 

Ørum Jørgensen Gjellerup - (Kredsen).
Tirsdag d. 24. maj: Sognepræst Rune Thomassen, Dronninglund.
Tirsdag d. 21. juni: Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.
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Ældremøder i Dybvad Missionshus
Møderne starter kl. 14.00

Tirsdag d. 1. marts: Møde ved sognepræst Mette Volsgaard
Tirsdag d. 5. april: Møde ved Leif Jensen og Per Jørgensen Hjørring

Tirsdag d. 3. maj: Møde ved Bjarne Taulborg Åbybro
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Indbydelse til visionsmøde
Skæve Sogns Menighedsråd indbyder hermed alle i lokalområdet til 
visionsmøde,

tirsdag den 8. marts kl. 19.00
i aulaen på Dybvad Skole

På mødet vil Menighedsrådet fremlægge sine planer for den kommen-
de periode, blandt andet med fokus på:

• sogneprojektet ”Fra Skæve til Somasipadi”, hvor vi håber at kunne 
engagere foreninger og institutioner i vores udviklingsprojekt i In-
dien,

• anvendelsen af sognets ressourcer – såvel økonomiske som menne-
skelige, herunder om vi kan gøre en ekstra indsats for enkelte grup-
per (med hensyn til alder, sociale relationer m.v.),

• evt. oprettelse af en ”ressource-bank”, hvor man som frivillig kan 
melde sig til forskellige opgaver som besøgstjeneste, sognearrange-
menter og andet,

• debat om udviklingen i Skæve Sogn – og de visioner, vi sammen skal 
arbejde for i fremtiden.

Vi serverer kaffe og brød undervejs - og håber, at rigtig mange vil møde 
op og deltage i en aften, hvor der bl.a. vil blive mulighed for at drøfte 
visioner og ønsker for vores lokalområde med lokale politikere og an-
dre aktører i sognet.

  Alle er velkomne!
  
  Med venlig hilsen
  Skæve Sogns Menighedsråd
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Nu hvor dagene begynder at blive længere 
og lysere efter en tidlig og kold vinter, star-
ter projektet med flytningen og åbningen 
af vandløbet langs Anlægsvej fra den ”Ny 
Søpark” op til Ålborgvej igen. 

Projektet er kommet op at stå i kraft af, at 
EU’s vandløbsafdeling har pålagt åbning 
af eksisterende og nye vandløb, så fiskene 
bedre kan komme igennem vandløbene. EU 
finansierer delvis arbejdet, og resten kommer 
fra kommunerne. Frederikshavn Kommune 
har valgt Dybvad som et af indsatsområder-
ne, da det falder godt i tråd med slyngningen 
af bækken gennem Søparken, samtidig med 
at flere forhåbentlig får lyst til en gåtur langs 
vandløbet, og videre ned i Søparken.

Mens frosten var hård i december måned, 
var der hvid arbejdsdag i Søparken, hvor det 
lykkes at rydde op i træerne på den lille ø ud 
for bålstedet, og beskære grene som hang ud 
over søen.

Februar og marts er tiden, hvor der er mange 
generalforsamlinger, og det gælder også i 
Dybvad Borgerforening, nemlig d. 28. marts 
kl. 19.30 i Hallens Cafeteria, hvor vi håber 
mange vil møde op.

På vegne af Dybvad Borgerforening
Henrik Hanghøj

Dybvad Borgerforening
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Nu er vi godt i gang med det nye år - og forhåbentlig er 
foråret snart på vej, så vi regner med til marts at begyn-
de de ugentlige gåture om tirsdagen. 

Torsdag eftermiddag er der som tidligere sangeftermid-
dag og kaffe.

Den 15. marts er der kaffe og Bankospil kl. 14. 

Vi regner med at kunne komme en tur i Søparken den 5. 
april, og hvis vejret ikke arter sig, har vi en nødplan. 

Vi håber på at køre en lille tur ud i foråret den 3. maj 
gennem Storskoven til Kunstcentret. 

Damernes Butik kommer og viser det nye tøj den 17. maj 
kl. 13.30. Så er der kaffe og mulighed  for at handle.

Frederikshavn Kommune har tildelt os penge, så det 
bliver muligt at tage på en længere udflugt med spisning 
og kaffe. Det bliver den 31. maj eller den 7. juni.

Husk, at man stadig er velkommen til hjælpe med gå-
ture og at komme med forslag til aktiviteter. Man er 
velkommen til at hjælpe alt efter tid og formåen.

Nyt fra Hyggeholdet
Dybvad Ældrecenter



I Dybvad Boldklub har der været fodboldtræning indendørs. Træningen har været fordelt 
i både Dybvadhallen og Flauenskjoldhallen. Nu er det snart tid at træne udendørs. Lørdag 
den 5. februar startede herresenior og U15 sommersæsonen med standerhejsning. Efter en 
let gang træning blev der serveret varm suppe. Der er blevet smugtrænet i en periode, idet 
der har været træning på kunststofbane i Frederikshavn. Det vil være nødvendigt at fort-
sætte i en tid, idet banerne ikke er klar foreløbig.
 
Håndboldafdelingen har stadig gang i turneringen. Efter juleferien træner alle hold i Flau-
enskjold, men turneringskampene er fordelt mellem Dybvad og Flauenskjold.
 
Boldklubben har i samarbejde med Dybvad Skole, Dybvad Idrætsklub og Dybvad Tennis-
klub påbegyndt opførelsen af multibanen. Det var oprindeligt planen, at banen skulle have 
været færdig, men vinteren har drillet og arbejdet ligger stille. Nu håber vi snart på forår, så 
vi kan blive færdige med opførelsen.
 
Torsdag den 17. februar var der generalforsamling i klubhuset - mere herom i næste udgave 
af Sognebladet.

Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen
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Nyt fra Dybvad Boldklub

Til spillere og forældre:

Kattegat Cup 2011 
afholdes i uge 30 - fra torsdag den 28. juli til søndag den 31. juli.

Vi glæder os til endnu en fantastisk tur til Grenå!
DHF - Fodbold
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Open Air 

  

6. august 2011 
i Søparken, Dybvad 

Østre Gasværk │ Superspark  
The Blue Van │ Sweethearts 

Infernal  
& introducing: Royal Beer Rock’s Tour Band  (offentliggøres senere) 

 
 

Følg os på  
 

 Facebook 
 

Natbus:       

       

Se køreplan m.v. på hjemmesiden 

 

 

 

 

Billetsalget starter snart! 

ROYAL BEER ROCK TOUR 

www.dybvadopenair.dk 
 



Set og sket i sognet

Kor og minikonfirmander opfører musical
på ældrecenteret den 14/12

Koret går Luciaoptog på skolen den 13/12
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Der rækkes symboler fra hånd til hånd den 12/2

Ungdomsgudstjeneste om ”hænder” den 12/2Ungdomsgudstjeneste om lys og mørke den 21/11

Minikonfirmander laver HelligtrekongerslysKor og minikonfirmanders julemusical den 19/12

Juleklip i konfirmandklubben 2/12Juleklip i konfirmandklubben 2/12

SMS-udsagn om ”hænder” den 12/2



Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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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 har haft julefrokost, der var 23 personer, en hyggelig aften.

Vi har dilettant i Dybvad Forsamlingshus sammen med Skæve Amatørforening

fredag den 4. marts kl. 19.00 og lørdag kl. 14.00 hvor der er kaffe og lagkager, 
lørdag aften kl. 18.00 med medbragt mad og musik af Jørgen Siefert

Der kan bestilles smørrebrød på Syvsten Kro og stjerneskud
hos Anni, købmanden i Præstbro.

Vi afholder generalforsamling i Butikken i Skæve
den 21. marts kl. 19.30

På valg: Henning – Elly – Jens – Mette 

På Borgerforeningens vegne, 
Lone Hede

Nyt fra Skæve Borgerforening



Side 19 

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

Energi Nord og
KFUM spejderne Dybvad indleder samarbejde 

Nu kan du støtte KFUM spejderne i Dybvad, hver gang du tænder for kontakten. Vi har indgået 
et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at de giver KFUM Spejderne i Dybvad 2 øre pr. 
kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord 
og bruge strøm som du plejer, så støtter du os døgnet rundt, hver dag, hele året. Læs mere...
 
Mange bække små 
Alle skal bruge strøm, hvorfor ikke kombinere det med at støtte en rigtig god sag. 
Vi har indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at de giver KFUM Spejderne Dyb-
vad  2 øre pr. kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig ForeningsEl 
hos Energi Nord og bruge strøm som du plejer, så støtter du os døgnet rundt, hver dag, hele 
året, hver gang du tænder for kontakten.

Alle kan støtte KFUM Spejderne i Dybvad via ForeningsEl, også selv om du ikke er medlem. 
Dette gælder også  hvis du er eksisterende kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, 
og er du ny kunde hos Energi Nord, får vi en ekstra bonus for hvert år, du er kunde hos dem.

Konkurrencedygtig pris! 
Energi Nord har flere gange bevist, at de er blandt de billigste elselskaber i Danmark. For-
eningsEl er baseret på deres produkt SpotPris, som er en variabel pris, der fastsættes måned for 
måned. Energi Nords erfaringer i både 2007, 2008 og 2009 har været, at SpotPris giver en slut-
pris, der er flere øre billigere. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge prisudviklingen 
på Energi Nords hjemmeside eller ved at tilmelde dig deres månedlige nyhedsmail. 

Sådan skifter du til ForeningsEl 
Energi Nord har oprettet en helt unik tilmeldingsside til KFUMDybvad. Adressen er www.
energinord.dk Ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde tilmeldingssiden med 
dine kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord resten for dig. Vil du gerne vide mere om For-
eningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe til deres kundeservice på telefon 9936 9875. Her 
hjælper de også gerne med at tilmelde dig. 

FAQ-link vedr. ForeningsEL: www.energinord.dk/dk/privat/priser/faq_til_foreningsel.htm 

Historiske priser: www.energinord.dk/dk/privat/priser/udvikling_spotpris.htm 



Døbt den 28. november 2010:
Max Viktor Lehmann.
Mor: Karina Graunkær Lehmann

Døbte i Skæve Kirke

Døbt den 6. februar 2011:
Emilie Elisabeth Svendsen.
Forældre: Sanne Larsen
og Michael Svendsen

HUSK: Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
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Set og Sket i sognet - fortsat

HUSK: Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...

Klar til Kyndelmissegudstjeneste den 2/2 Der tændes lys til Kyndelmissegudstjeneste den 2/2

Minikonfirmanderne synger til Kyndelmisse den 2/2Kyndelmissegudstjeneste den 2/2

Spaghettigudstjeneste den 10/2 Julekoncert med Hasseris Kirkes Trio den 9/12



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
Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag.

Aftale om dåb og vielse træf-
fes med præsten.

Anmeldelse af dødsfald fore-
tages til sognepræsten inden 
to dage efter dødsfaldet.

Graver: 
Harry Mortensen,
Brøndenvej 129, 9352 Dybvad. 
Træffes på kirkegårdskonto-
ret, tlf. 98 86 43 48 tirsdag til 
fredag kl. 12.30 – 13.00.
I øvrigt sædvanligvis på kir-
kegården. Fridag: Mandag.
Mail: graver@skaevesogn.dk

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
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

Marts 6/3 14.00 MV Fastelavn 
 13/3 19.00 MV Sogneindsamling
 17/3 17.00 MV Spaghettigudstjeneste 
 20/3 10.30 MV
 27/3 9.00 Helge Morre Pedersen

April 3/4 14.00 MV Børnekoret opfører musical
 10/4 10.30 MV
 12/4 19.00 MV Gospelgudstjeneste /koncert ved kon-

firmander
 14/4 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 17/4 14.00 MV Palmesøndag. Spejderne medvirker
 21/4 18.00 MV Skærtorsdag. Efterfølgende Påskemål-

tid i konfirmandstuen
 22/4 10.30 MV Langfredag
 24/4 10.30 MV Påskedag
 25/4 10.30 MV 2. Påskedag. Fælles med Hørby sogn. 

Børnekor medvirker
Maj 1/5 9.00 Kirsten Pallesen
 8/5 10.30 MV Konfirmanderne medvirker
 15/5 9.00 MV
 20/5 10.30 MV Konfirmation
 22/5 10.30 MV
 29/5 9.00 MV Efterfølgende udflugt for børnekoret

Juni 2/6 10.30 MV Kristi Himmelfart
 5/6 10.30 MV
 12/6 10.30 MV Pinsedag
 13/6 10.30 Præsterne i Sæby området - Fælles frilufts-

gudstjeneste i Søparken
 19/6 9.00 Johnny Søndberg-Madsen

  MV: Mette Volsgaard

Deadline for næste sogneblad: 8. maj 2011

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk

www.skaevesogn.dk
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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 med-
virke ved gudstjenesterne i kirken.

Korleder: Anne Hejslet. Tlf: 22 16 95 63

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 spi-
ser 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:
17. marts – 14. april

Spaghettigudstjeneste

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

Velkommen i Skæve og Hørby sognes konfirmandklub
(for nuværende og tidligere fonfirmander)

Vi mødes 2 gange i foråret kl. 19.30 - 21.30.
For klubben står Anne Hejslet, Anette Bilde Jacobsen, Karen 
Else Lind Christoffersen og Mette Volsgaard 

Mandag den 7. marts: ”Hotdogs og holdninger” i Hørby

Torsdag den 14. april: Afslutning i konfirmandstuen

Konfirmandklub

Side 23 

Tirsdag den 8. marts
Tirsdag den 12. april
Tirsdag den 10. maj
Tirsdag den 14. juni

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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6/3 Fastelavn
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.

8/3 Visionsmøde
Kl. 19.00 afholdes visionsmøde for alle i Skæve Sogn. Se omtale side 11.

13/3 Sogneindsamling 
Søndag den 13. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. 
Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens 
fattigste. Indsamlingen arrangeres lokalt i de forskellige sogne - og Skæve sogn 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 Olesen på tlf: 98 86 90 98

3/4 Musical ved børnekoret
Søndag den 3. april er der familiegudstjeneste i kirken kl. 14.00. Ved gudstjenesten opfører kir-
kens børnekor en musical. Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i konfirmandstuen.

12/4 Gospelkoncert
Kl. 19.00 er der koncert i Skæve kirke. Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger under le-
delse af Joachim Hejslet Jørgensen

17/4 Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 17. april er der familiegudstjeneste i kirken kl. 14.00. Spejderne medvirker. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i konfirmandstuen.

21/4 Påskemåltid
Skærtorsdag den 21. april indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med 
gudstjeneste i kirken kl. 18.00. Hvorefter vi samles i konfirmandstuen til fællesspisning. Spis-
ningen koster 45 kr. pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk

25/4 2. Påskedag
Gudstjenesten i Skæve kirke kl. 10.30 er fælles for Hørby og Skæve sogne – ved gudstjenesten 
medvirker begge sognes kor.

25/5 ”En sang for den lyse dag”
Onsdag den 11. maj, kl. 19.00 er der sangaften i Skæve kirke. Programmet er sammensat af 
organist Birger Skovholm, kirkesanger Verner Knudsen og sognepræst Mette Volsgaard, og vil 
bestå af en blanding af forårs- og sommersange.

13/6 Friluftsgudstjeneste i Søparken
2. pinsedag fælles med sognene i Sæby-området.

Det sker i Skæve Sogn

www.skaevesogn.dk


