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Sommeren går på hæld – udenfor begynder bladene at gulnes,
det bliver koldere og mørkere. Og selv om sommervejret ikke
har været det bedste i år, så har vi alligevel haft mange gode
dage, hvor vi har fået fyldt alle vores solskinsdepoter op til den
kommende vinter.
Her i sommer kørte vi en tur mod sol og sommer i Frankrig. Og
stor var vores begejstring, da en mark, fyldt med lysende gule
solsikker, pludselig lå udbredt for vore øjne. Som et hav af gult
stod de tusindvis af små solfangere alle vendte mod solens lys.
Dagen igennem - sommeren igennem vendte de ansigtet mod
solen og sugede dens lys og varme til sig.

Solsikken - Solfanger

Og egentlig er det et fint billede på os mennesker, der jo også har brug for lys og varme.
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For mange af os er det vel sådan, at sommeren er årets højdepunkt: De lange, lyse
aftner, grill på terrassen, varmen, leg i haven, børnene, der ikke kan få nok af vandpjaskeri. Og derfor kan det være svært, når vi må til at se i øjnene, at vi ikke kan holde på
sommeren meget længere. Netop nu vokser mørket hurtigt omkring os, vi trækker os
ind i vores huse, kryber mere og mere i hi og ser også mindre og mindre til hinanden,
fordi vi ikke så nemt får snakket hen
over hækken med naboen, som vi gør
om sommeren.
Men efteråret betyder jo ikke, at lyset og
varmen er forsvundet – hverken fra naturen eller fra vore liv. Også i den kommende tid vil vi opleve skønne dage,
hvor solen bryder igennem og hvor
farverne vil være mere glødende end på
noget andet tidspunkt - dage hvor der
dufter af formuldende blade, sensommerblomster og modne æbler.
Men også i mere overført betydning vil
lyset og varmen fortsat være her – medmenneskeligheden, glæden, varmen mellem mennesker er her jo stadig.
Og af solsikken kan vi lære altid at vende os mod lyset. At vende vores ansigt mod alt
det, der er godt: mod godheden, glæden, barmhjertigheden – at vende ansigtet mod
den gode Gud og mod hans lys. At suge Guds lys og kærlighed til os – så vi har noget
at tære på, når mørket og kulden sætter ind.
Med ønsket om et godt og solfyldt efterår!
Mette Volsgaard

Skolestart 2011på Hørby-Dybvad Skole

0. kl med elever
fra både Dybvad
og Hørby startede tirsdag den
16. august i Hørby.
På billedet ses også
børnehaveklasseleder Jette Ihlow samt
klassepædagogerne
Britta Bock og Lee
Clayton.

1. H med klasselærer Maria Thomsen
på første skoledag
mandag den 15.
august.

1. D, som også
startede 15. august.
Klasselærer er Sanne Spanner Madsen
og klassepædagog er
Rasmus Jensen.
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Snapshot fra Dybvad Open Air
Lørdag den 6. august i Søpark
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Appelsinbaren er landet

Sweethearts på scenen
af sol
Koncertpladsen syder
og sommer
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Fantastiske Superspark
fra Sæby

God musik på pladsen

Østre Gasværk i fuld so
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Lina og Paw gi’r den gas med
Infernal - Clemens var også
med!

Kris Herman charmer
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Nyt fra Dybvad Børnehave
Nu er sommerferien slut og vi har sendt 11
TROLDEBØRN i skole. Vi håber de får det
rigtigt godt i skolen og ønsker dem alt godt i
fremover.
Vi har modtaget en masse nye børn, og glæder og til at lære både dem og deres forældre
bedre at kende.
I løbet af foråret og sommeren har vi haft en
masse forskelligeaktiviteter. Vi har blandt andet haft en fællesuge der omfattede en del om
hvordan der bygges huler på vores legeplads.
Der blev også tændt bål hver dag, der flittigt
blev brugt til at fremstille en lækker grøntsagssuppe samt en masse popcorn.
Idet den danske sommer har været lidt lunefuld, har vi også benyttet os af denne kæmpe
bruser og leget nogle rigtige sjove lege.
Vi har også eksperimenteret med at lave
kæmpe sæbebobler, faktisk så store bobler der
kunne være et barn i! Det syntes børnene var
rigtigt sjovt.
På vegne af Dybvad Børnehave
Ulla Eriksen
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Nyt fra
Dybvad Borgerforening
Bækprojektet er i skrivende stund ved at
være færdiggjort og det er derfor blevet
tid til at borgerforeningen kaster sig ud i
endnu et projekt. Denne gang er det hytterne
i Søparken der står for skud. Hytterne
og særligt fiskerhuset er i meget dårlig
forfatning og der har længe været et ønske
om få gjort noget ved problemet, for kønt er
det ikke.
Der har derfor været afholdt et indledende
møde i en nystartet arbejdsgruppe om
hvad der kan gøres. Arbejdsgruppen
består af repræsentanter fra Open Air,
Gravhundeklubben, Lystfiskerforeningen,
Dagplejen og Borgerforeningen. På
lidt længere sigt er det tanken at også
Hyggeholdet fra Ældrecentret skal være
med.
I første omgang er der blevet diskuteret
ønsker til indretning og forslag til placering.
Der arbejdes i øjeblikket på at få en alternativ
placering af den nye hytte, så der bliver
bedre plads på koncertpladsen samtidig med
at man fra hytten får en bedre udsigt over
søen. Der er forskellige ønsker til faciliteter,
men alle er enige om at det er yderst vigtigt
at der etableres moderne toiletforhold.
Dette er en stor mangel ved de gamle
hytter. Den gældende lokalplan for området
giver allerede mulighed for at en hytte kan
kobles på kloaknettet. Til gengæld kræves
der en dispensation til at placere hytten et
andet sted. Kommunen er derfor søgt om
dispensation og sagen bliver behandlet i
Teknisk Udvalg i løbet af august.

Skt. Hans
Skt. Hansfesten blev afholdt i Søparken i
lighed med tidligere år og arrangementet var
godt besøgt. Der var ca. 200 deltagere i løbet
af aftenen og der blev særligt bidt mærke i
de mange børnefamilier som var mødt op.
Børn og voksne hyggede sig og der blev bagt
snobrød til den helt store guldmedalje.
Grøn lørdag
Der er tradition for at der hvert forår
afholdes grøn lørdag i Søparken, hvor den
står på oprydning, træfældning med mere.
Som noget nyt vil vi i år forsøge os med en
grøn efterårslørdag. Denne gang bliver det
lørdag den 24. september fra kl. 9. Vi håber
at rigtig mange vil bakke op om denne
dag. Man behøver ikke at være medlem af
borgerforeningen for at give en hånd med.
ALLE er mere end velkomne. Dagen starter
med kaffe og rundstykker og der serveres,
traditionen tro, pølser med brød til frokost.
Så fat rive og hakkejern og kom og vær med.
Nicolai Jørgensen
Dybvad Borgerforening

ZONETERAPI

Klinik Hotstone

Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Program efterår 2011
Ældremøder i Dybvad Missionshus
Møderne starter kl. 14.00
Tirsdag den 6. september: Paul Holm, Aalborg
Tirsdag den 4. oktober: Bruce Steuer, Gærum
Tirsdag den 1. november: Michael og Kaj Holm, Mosbjerg

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne starter kl. 19.30

Tirsdag d. 30. august kl. 19.30: Møde ved sognepræst Helge Pedersen
Tirsdag d. 13. september kl. 17.00 - 19.00: Jubilæumsfest for både børn og voksne. (fællesspisning)
Tirsdag d. 27. sept. kl. 19.30: Møde ved Sognepræst Per Rasmussen
Lørdag d. 8. oktober i Fredericia: IM’s 150 årsjubilæumsfest
Tirsdag d. 11. oktober kl. 19.30: Møde ved missionær Bent Andersen Hjørring
Søndag d. 23. oktober til lørdag d. 29. oktober: Kredsens vækkelsesuge.
Mandag d. 24. oktober: Vækkelsmøde i Dybvad: Tale ved Sømandsmissionær Finn Løvbjerg, Esbjerg. Benny Kusk, Aalborg synger og spiller
Tirsdag d. 15. november kl. 19.30: Fælles Bibelkreds
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Tur til
Farm Fun
20 børn og voksne havde lørdag den 13.
august pakket madkurven - grunden var at
Anja og Jettes Private Dagpleje havde arrangeret hyggetur til Farm Fun i Ålbæk.
Vejret var godt, så børn og voksne hyggede
sig med de mange skønne dyr, som blev
klappet og snakket med.
Legepladsen var også et hit med store hoppepuder, vipper og gynger.
Der blev også prøvet ponyridning og kørt i
traktor til stor glæde for de små.
Turen var en stor succes - så mon ikke den
gentager sig til næste år ;-)
Med venlig hilsen
Anja Beck
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Nyt fra forældrerådet i Dybvad kommunale dagpleje
Open by Christmas 2010 fandt sted den 10.
december. Vi havde igen fået lov til at være
på Hedens plads. Der var optog gennem
byen med hestevogn i front, og der blev solgt
amerikansk lotteri. Der var endvidere salg af
pølser, varm kakao m.m..
Det er efterhånden et stykke tid siden, men
forældrerådet skylder en stor tak både til de
sponsorer, der støttede op om os, og de der
valgte at lægge vejen forbi og støtte børnene
i den kommunale dagpleje ved køb af lotteri
og forplejning.
11. maj var landsdækkende dagplejedag og
også i Dybvad blev dagen markeret. Dagplejerne havde taget børnene med på besøg på
Dybvad Ældrecenter - en dejlig oplevelse for
både børn og ældre.
I juni gik turen til Farm Fun. Farm Fun er
blevet lidt af en tradition og også i år var det
en rigtig god dag. Både dyr og hoppepude
var igen et stort hit. Vejrudsigten lovede ikke
for godt, men den holdt heldigvis ikke - det
blev dejligt vejr. Både is og traktor tur kunne
nydes i tørvejr. Alt i alt en rigtig dejlig dag,
som alle - både store og små - nød.
Som turen til Farm Fun er også grillaftenen i
august blevet en tradition. Forældrerådet er
p.t. i gang med at arrangere dette års grillaften, der finder sted den 26. august.
Vi håber på, at vejret er med os, og at der vil
være stor opbakning til arrangementet.
Den 5. oktober 2011 afholdes forældrerådsvalg. Det nuværende forældreråd finder det
vigtigt, at der er et velfungerende forældreråd i Dybvad kommunale dagpleje, og vil
på den baggrund opfordre interesserede
forældre til dagplejebørn om både at møde
op men også meget gerne stille op til valget.
Arrangementet afholdes i klubhuset.
Forældrerådet har udover de nævnte arrangementer beskæftiget sig med at få lovliggjort byens legeplads.
Spørgsmålet om ansvaret for vedligeholdelsen af legepladsen har gennem en længere
periode været drøftet mellem flere aktører.
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Frederikshavn Kommune har påpeget en del
fejl og mangler ved de eksisterende legeredskaber, herunder især det manglende faldunderlag under gynger m.m..
Forældrerådet har haft en konstruktiv dialog
med kommunen om problemerne, og kommunen har i den forbindelse givet anvisninger på løsningsforslag.
Den 14. maj var der så arbejdsdag på legepladsen, og alle de fremmødte var meget
opsatte på, at få løst de påpegede fejl. I den
forbindelse skal det nævnes, at vi havde et
rigtigt godt samarbejde med byens private
dagplejere, der også var mødt for at hjælpe
til.
Anstrengelserne på arbejdsdagen bar frugt.
Allerede i den følgende uge var legepladsen
inspiceret og godkendt af kommunen, hvorefter den kunne tages i brug igen, til børnenes store fornøjelse.
Forældrerådet ønsker alle en god sensommer
og et godt efterår.
På forældrerådets vegne
Anette H. Michaelsen
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Nyt fra Dybvad Boldklub
Siden sidste udgivelse af sognebladet har vi i
Dybvad Boldklub afsluttet forårsturneringen
i fodbold, og der har været afholdt hyggeaften for DHFspillere i forbindelse med afslutning i klubhuset i Flauenskjold.
Den nye turnering er snart i gang igen, og
der trænes i DHF i Flauenskjold og Dybvad.
Oversigt over træningstider og trænere kan
ses på vores hjemmeside. Serie 4 fodbold er
desværre blevet til serie 5, men så må vi se
om det giver flere sejre.
Siden sidst har der været afholdt idrætsuge.
Det startede med fodboldstævne lørdag den
18. juni i U7 og poder. Søndag var sidste turneringskampdag med kampe i både serie 4
og 6 på hjemmebane. Mandag og onsdag var
der igen fodboldkampe. Tirsdag aften var
der familieaften. Der blev serveret spaghetti
og kødsovs til de der havde lyst og herefter
var der kampe i kikkertfodbold. Hold fra
Dybvad Børnehave spillede mod hold fra
skolefritidsordningen. Herefter var der et
forretningshold, et landhold, et hold af afgangselever mod et lærerhold. Der udviklede sig nogle meget morsomme kampe - ikke
alene for de der var på banen, men også for
de mange tilskuere. Lørdag var der sædvanen tro gadefodbold. Der blev udkæmpet
nogle hårde kampe blandt de deltagende
hold. Vinder af turneringen blev Badskær,
mens Sydbyen var de bedst udklædte. Som
afslutning på idrætsugen var der igen i år
helstegt pattegris med tilbehør. Det er dejligt, at der er mange, der selv om de ikke har
kigget fodbold møder op og får en hyggelig
aften. Hele ugen var der en rigtig flot tombola, med gevinster sponseret af områdets
forretningsdrivende. Det vil vi herigennem
gerne sige tak for.
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Flagbærere fra DHF med det schweiziske
flag under U21 EM i Aalborg

I uge 30 var der mange hold tilmeldt GrenåCup. Her blev der udkæmpet mange kampe,
og der blev hentet flere medaljer hjem til
DHF. Mange forældre havde benyttet lejligheden til at få en hyggelig forlænget weekend og havde taget campingvognen med
derned. Det forlyder, at DHF var den næststørste tilmeldte klub. Det er en dejlig tradition og mange kom hjem med en rød næse,
idet det var den varmeste weekend denne
sommer.
Som den sidste sommeraktivitet har vi lige
haft Open Air. Jeg vil gerne på boldklubbens
vegne sige styregruppen tak for det store
arbejde, der er blevet udført. Dernæst vil jeg
gerne sige tak til alle de frivillige, der har
ydet et kæmpe arbejde med at få det hele til
at hænge sammen. Det har været nogle rigtig
gode dage. Nu venter vi bare spændt på at få
resultatet gjort op.
På boldklubbens vegne
Kirsten Jensen

Hyggeholdet
Dybvad Ældrecenter
Tirsdag d. 31 maj havde vi en rigtig dejlig udflugt. Vi startede fra Dybvad med højt humør,
og bussen fyldt med en flok glade mennesker.
Vi havde bestilt mad på Løkken Badehotel, men
inden vi nåede dertil gik turen rundt i det dejlige Nordjylland over Østervrå-Tårs-Hjørring,
samt en tur gennem det smukke Lønstrup.
Vi spiste en dejlig buffet på Løkken Badehotel
og sluttede af med en kop kaffe og lidt sødt
dertil.
I Løkken er der det dejligste bolchekogeri, og
det måtte vi naturligvis også lige aflægge et
besøg.
På denne udflugt havde vi inviteret flere pensionister med fra byen, og på turen hjem var vi
alle trætte - men vi var enige om at det havde
været en pragtfuld dag.
Mandag d. 27 juni drog vi i søparken med
vores kaffe og en skøn hjemmebagt kage. Vores
dejlige frivillige mødte talstærkt op, for der er
brug for mange skubbere til sådan en tur .
Denne gang havde vi også allieret os med et
par af de frivilliges mænd, der var så venlige at
komme og sætte borde og stole op. Mange tak!
Vejret viste sig fra sin bedste side denne dag, og
vi havde en dejlig eftermiddag i vores skønne
søpark.
Selv om det er ferietid, så stiller de frivillige op:
Onsdag d. 20 juli holdt de frivillige grillaften
på Dybvad Ældrecenter. Der var gennem køkkenet bestilt kartoffelsalat og pølser. Der blev
serveret dejlige grillpølser med bacon, og til de
der havde lyst var der også et glas rosévin eller
en øl.
Tak til alle, der har deltaget!
Med venlig hilsen fra Grethe, Elsebeth
og de frivillige fra Dybvad Ældrecenter
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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

Spejderne pakker trætte
sammen efter en dejlig
MUS-lejr på Thorup Hede
den 17. - 19. juni.
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Skæve Borgerforening
Vore næste arrangementer:
Høstgilde i anlægget
Lørdag den 10. september kl. 17.30.
Så mød op, og tag gerne naboen med til nogle
hyggelige timer, alle er velkommen.
Der er sat telt op. Medbring selv madkurv, grillen
er tændt op.
Der sælges drikkevarer til sædvanlige billige
priser.
Julefrokost
Fredag den 25. november kl. 18.00 i butikken.
Menu.
Sild m/karrysalat og æg
Grønkål m/hamburgerryg, medister, flæsk og tilbehør
Risalamande
Kaffe og æbleskiver.
Pris. 140 kr.
Tilmelding til Henning på 23 25 20 54 senest 20.
november.
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
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Døbte og viede
i Skæve Kirke

Velsignet den 30. juli 2011
Line Berg og Morten Kjær

Viet den 30. juli 2011
Majken og Karsten Dahl Høyrup

Viet den 6. august 2011
Anita Ottesen Pedersen
og Finn Pedersen
Samtidig blev deres søn døbt:
Anders Ottesen Pedersen

Døbt den 5. juni 2011
Jonathan Grøndallund Jensen
Forældre: Lei Nicole Iversen og
Morten Grøndallund Jensen

Døbt den 12. juni 2011
Arthur Thomas Pinderup.
Forældre: Maria Nielsen og
Paw Jespersen Pinderup

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder
til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
Side 16

Nyt om sognet
Pr. 1. juni blev jeg ansat som fungerende sognepræst i Hørby sogn, under Karen Else
Lind Christoffersens sygdom. Det betyder, at jeg i den kommende tid skal være præst
både i Skæve og Hørby.
Min stilling har jo ind til nu været en kombinationsstilling, hvor jeg udover arbejdet i
Skæve sogn også har fungeret som hjælpepræst for provsten i Frederikshavn provsti.
Den forpligtelse er nu ophørt, og det betyder, at jeg kan koncentrere mig om arbejdet i
Skæve og Hørby.
Som man kan se af gudstjenestelisten blive der færre gudstjenester kl. 10.30 i Skæve
kirke. Til gengæld bliver flere ting fælles for de to sogne, det gælder f.eks. spaghettigudstjenester og ungdomsgudstjenester. Ligesom jeg også kommer til at
undervise konfirmander og minikonfirmander fra begge sogne.
Jeg er sikker på at samarbejdet bliver
til glæde for begge sogne!
Med ønsket om et godt efterår
Mette Volsgaard, konstitueret sognepræst
i Hørby
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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:
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
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
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Gudstjenesteliste
September 4/9
11/9
15/9
18/9
25/9
Oktober
2/10
9/10
13/10
16/10
23/10
30/10
November 6/11
13/11
17/11
20/11
27/11
December

9.00
10.30
17.00
10.30
19.00
9.00
10.30
17.00
9.00
9.00
10.30
10.30
19.00
17.00
19.00
10.30

4/12 10.30
11/12 9.00
18/12 19.00
24/12 15.30
25/12 10.30
26/12		

Johnny Søndberg-Madsen
MV
MV Spaghettigudstjeneste
MV Høstgudstjeneste
MV Konfirmandvelkomst
MV
MV
MV Spaghettigudstjeneste i Badskær
MV
Helge M. Pedersen
MV BUSK
MV Allehelgen
MV Ungdomsgudstjeneste
MV Spaghettigudstjeneste i Badskær
MV
Kate Felskov
MV Familiegudstjeneste, spejderne
medvirker
MV
Helge M. Pedersen
MV ”På vej mod jul”
MV Juleaften
MV Juledag
MV 2. juledag, 10.30 i Hørby

		
MV: Mette Volsgaard

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve Kirke og i præsteboligen.
Man skal bestille kirkebilen ved henvendelse på tlf.
98 86 42 14 senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster en femmer.

Deadline for næste sogneblad: 6. oktober 2011
Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk

2 Børnekor
Børnekoret er for børn fra 3.–6. klasse. Koret øver hver torsdag kl. 13.45-14.30 på Dybvad skole. Ind imellem skal koret
medvirke ved gudstjenesterne i kirken.
Som noget nyt starter Gospelkids for børn fra 0. - 2. klasse.
De øver torsdag fra kl. 13.00-13.45, også på Dybvad skole.
Korleder: Anne Hejslet. Tlf: 22 16 95 63

Spaghettigudstjeneste / Gud og Guf
Spaghettigudstjeneste holdes i efteråret sammen med Hørby sogn, hvor de kalder
dem ”Gud og Guf”.
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.
Efterårets spaghettigudstjenester /Gud og Guf:
15. september i Skæve kirke – 13. oktober i Badskær kirke
17. november i Badskær kirke

Konfirmander 2011 / 2012
Da sognepræst i Hørby Karen Else Lind Christoffersen er sygemeldt, bliver det Mette Volsgaard,
der skal undervise både Hørby og Skæve sognes kornfirmander. Derfor kommer undervisningen
til at forgå klassevis, og foregår i konfirmandstuen, Skævevej 67.
Konfirmanderne kan frit vælge om de vil konfirmeres i Skæve eller Hørby kirke.
Konfirmationerne bliver:
				

Skæve kirke: Bededag, fredag den 4. maj 2012 kl. 10.30
Hørby kirke: Søndag den 6. maj 2012 kl. 10.30

Søndag den 25. september kl. 19.00 er der velkomstgudstjeneste for alle konfirmander og deres forældre i Skæve kirke.

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 13. september
Tirsdag den 11. oktober
Tirsdag den 15. november
Tirsdag den 13. december
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.
Side 19

Det sker i Skæve Sogn
Høstgudstjeneste 18. september kl. 10.30
Søndag den 18. september kl. 10.30 er der traditionen tro høstgudstjeneste i Skæve kirke. Det er
en gudstjeneste, hvor vi takker for alt det, vi har fået givet.
Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle opfordres til at medbringe blomster,
frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive bortauktioneret. Pengene vil gå til Folkekirkens Nødhjælp.

Efterårssangaften torsdag den 27. oktober kl. 19.00
Det foregår i konfirmandstuen, Skævevej 67
For aftenen står organist Birger Skovholm. Sangene vil blive krydret med beretninger om nogle
fortatterne.

BUSK - 30. oktober kl. 10.30 – fælles med Hørby sogn
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i konfirmandstuen.

Alle helgens søndag 6. november kl. 10.30
På Alle helgens dag mindes vi dem, der er døde i sognet i det forløbne år. Vi mindes dem med
sorg og savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og på hans livgivende lys, Jesus
Kristus, tænder vi lys i kirken for de døde og til erindring om at vi alle – både levende og døde
– tilhører lysets Gud, der er Herre over liv og død.
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde blive læst op.

Ungdomsgudstjeneste 13. november kl. 19.00
Husk mobilen.

Familiegudstjeneste 27. november kl. 10.30
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne medvirker
og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.

Julekoncert den 1. december
Nordjysk Pigekor vil gøre deres til at bringe os i julestemning.
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