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Korset - Livets symbol

Korset er kristendommens vigtigste symbol.
Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på,
da han blev henrettet af romerne. Men selv om
korset i bund og grund er et modbydeligt henrettelsesinstrument – så er kristendommens kors
hverken symbol på ondskab eller død. Korset er
der imod et symbol på liv. For kristendommens
kors fortæller ikke kun historien om Jesu korsfæstelse og død – men også om hans opstandelse og
det evige liv.
Korset er vores vigtigste symbol – og derfor finder
vi også kors både i Badskær, Hørby og Skæve
kirker.
Og korsene er ret meget forskellige – fordi det
forskellige ting de vil fortælle.
De forskellige kors kan stort set inddeles i tre
korstyper:

Krucifiks fra Skæve Kirke

Krucifiks fra Hørby Kirke

Alterparti fra landsbykirken i Somasipadi, Indien

Landfredagskorset er det kors, hvorpå den
lidende Kristus er afbilledet. Langfredagskorset
fortæller, at med Jesus død, da er det Gud selv,
der går ind i døden og lader sig dræbe. Og det
fortæller samtidig, at Gud ikke gengælder ondt
med ondt, og ikke straffer og hævner. For os betyder det tilgivelse og befrielse fra skyld.
Påskekorset kendes på, at det er tomt. Her bliver
vi mindet om, at døden ikke kunne holde på
Jesus, og at der også for os findes en opstandelse
fra de døde.
Sejrskorset har også Jesus på korset. Men ikke
som et fastnaglet og lidende menneske. Tværtimod er han gengivet som en kraftfuld skikkelse,
der nærmest står oprejst på korset. Ofte er Jesus
her klædt som en konge, og hans udbredte arme
strækkes velsignende ud. Her bliver vi mindet
om, at Jesu himmelfart ikke betyder, at Gud har
forladt verden men at han usynligt er nær ved
hver enkelt af os.

Niles Helledies kors fra Skæve Kirke

Rigtig glædelig Påske!

Korset på Badskær kirkes tag

Parti fra Hørby kirkes alter (gave fra håndværkerne efter
renoveringen i 2010)

2

Søndag den 15. januar 2012 blev Mette Volsgaard
indsat som præst i Hørby Sogn - og dermed i det
nye Skæve-Hørby Pastorat - af provst Jens Jacob
Jensen.
Indsættelsen blev markeret med en festgudstjeneste
i Hørby Kirke med over 170 deltagere, og hvor både
Skæve og Hørbys børnekor medvirkede.

Præsteindsættelse i Hørby Kirke

Efter gudstjenesten var der reception på Dybvad
Kro.
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Skæve-Somasipadi tur/retur

I 2010 besluttede Skæve Sogns Menighedsråd
at gå ind i et samarbejde med Arcot Lutheran
Church - en kristen menighed i Indien, som dansk
u-landsarbejde har haft et stort samarbejde med i
mange år, og som blandt mange andre projekter
driver en lille landsbyskole (primært for kasteløse børn, der ellers ikke får mange chancer) i
Somasipadi nær storbyen Tiruvannamalai. Skolen
trænger efterhånden meget til at blive renoveret,
og sognet havde netop modtaget en stor arv efter
afdøde Ejner Skovsgaard. En del af disse midler
blev afsat til projektet, således af Skæve Sogn
i alt kommer til at bidrage med 120.000 kroner
over fire år; blandt andet til brug for en helt ny
skolebygning med fire klasselokaler, ligesom der
gennem sideløbende projekter vil blive forsøgt
samlet penge ind til manglende toiletfaciliteter og
en vandboring på skolens område.
Menigheden og skoleprojektet i Indien ville gerne
have besøg fra Danmark - og det blev bestemt
at Mette (præst), Jytte (menighedsrådsmedlem),
Jesper (menighedsrådsmedlem) og Svend Erik
(menighedsmedlem) skulle afsted. Heldigvis var
Mellemkirkeligt Stiftsråd i Aalborg Stift særdeles
positivt indstillet på at støtte projektet, således
at størstedelen af studieturen blev betalt herigennem. Uden dette bidrag havde turen næppe
kunnet lade sig gøre; og endelig oprandt så dagen
efter mange møder (også med repræsentanter fra
skoleprojektet i Danmark) og lang tids forberedelse! Turen gik fra Billund lørdag den 11. februar,
og forude ventede to ugers konstante oplevelser
og hårdt arbejde med utallige skolebesøg, planlægningsmøder om byggeriet, uddeling af undervisningsmaterialer i cyklon-ramte områder og
meget, meget mere.

Fra velkomsten i Somasipadi - Jytte hilser på.

Børnene venter tålmodigt på at se ”girafferne”.

Vi har her forsøgt at gengive nogle af turens
mange indtryk via billeder og tekst, hvilket vi vil
gøre i de næste udgaver af Sognebladet. Her vil
vi naturligvis også følge projektets udvikling og
forsøge at give et indblik i dén hverdag, som vi
har fået lov at opleve en lille flig af i det utroligt
modsætningsfyldte land, som Indien - og Tamil
Nadu regionen i særdeleshed - er.
På besøg hos Somasipadis kvindegruppe ...

Flot blomstermodtagelse i Somasipadi.

... og hos byens Børneparlament.
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Uddeling af undervisningsmateriale på cyclon-ramt skole.

Trafikken - et kapitel for sig!

Skoleprojekt for tidligere børnearbejdere i Tiruvannamalai.

På besøg hos en skoleklasse i Kalrayan Hills.

Flot nytårspyntet kirke i Somasipadi - i februar måned.

Pænt klædt på til besøg.

Husbyggeri i Kalrayan Hills.
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Skæve-Somasipadi tur/retur

Hverdagsliv i Thirukoilur.

Om de store asketræer ved kirkegårdsdiget i Skæve:
Til stor ærgrelse har vi måttet
fælde de store træer mod syd
og øst på kirkegården. En
smitsom sygdom angriber
alle aske, og heller ikke vores
flotte, store træer gik ram
forbi.

”For de gamle som faldt”

En konsulent har fulgt træernes udvikling i et par år, og
afsagde i efteråret dommen.
Primært for at undgå, at
gravsteder og personer skulle
blive beskadiget af nedstyrtende grene eller hele træer,
måtte vi derfor tage den lidt
tunge beslutning.
I løbet af 2012 vil der blive
plantet nye, hårdføre ege i
stedet.
Skæve Menighedsråd
Henning Holm Olesen

ZONETERAPI

Klinik Hotstone

Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13
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Vi er kommet godt ind i det nye år, og er i fuld
gang med de daglige aktiviteter i børnehaven.
1. januar startede jeg som ny daglig leder i børnehaven. Jeg har brugt den første tid til at lære
børnehaven, børnehavens personale og 58 børn og
deres forældre at kende.
Samtidig er Dybvad et nyt område for mig, så det
handler også om at lære byen og de aktiviteter
der er kendetegnende for byen at kende. Jeg føler
mig rigtig godt modtaget, så det tegner til et godt
samarbejde.
Det øvrige personale er dem, der har været i
børnehaven i flere år, og de skaber rigtig gode
rammer for børnene, så der er rig mulighed for leg
og aktiviteter hele dagen.

Vi har lige fejret fastelavn med tøndeslagning,
udklædning og udnævnelse af kattekonger og
dronninger. Det var en festlig dag, der selvfølgelig
også bød på fastelavnsboller.
Den 11. maj fejrer børnehaven 40 års jubilæum.
Planlægningen er i gang, og der vil senere blive
offentliggjort, hvordan denne dag fejres.
Vi ser frem til en dejlig sommer med masser af
udeaktiviteter.
Karen Christensen
Dybvad Børnehave
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Dybvad Børnehave

1. juni sender vi 20 troldebørn i skole, det betyder at der bliver plads til nye børnehavebørn. Vi
glæder os til at modtage nye Dybvadborgere. Vi
vil meget gerne have besøg af byens dagplejere, så
fremtidige brugere af børnehaven kan lære stedet
og børnehavens personale at kende.

Hørby Pensionistforening
Onsdag den 4. april 2012
Foredrag med Birgit Hansen om at arbejde i
Frederikshavn Kommune.
Onsdag den 18. april 2012
Gavespil; Husk en gave
Det er afslutning for dette forårs sæson.
Kaffe og brød kan købes for 20 kr.
Alle møder er kl. 14.00 i Aktivitetshuset, Nørregade.
Vi har to udflugter i juni og august. Der kommer
program ud til medlemmerne.
God sommer
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fra pensionistforeningens juleafslutning

Aktivitethus i Hørby
Frederikshavn kommune har givet tilladelse til, at
Plejehjemmet bliver Hørbys nye aktivitets- eller
medborgerhus.
Det betyder, at alle foreninger mm. kan bruge
huset.
Jo flere brugere der kommer, jo mere liv bliver der
i huset.
Borgerforeningen i Hørby

”Fiske-Rasmus” kom fra Sæby med daggamle fisk
i kasser på trillebøren. Han stillede op foran ”Det
hvide hus” og solgte dem.
Hvis kunden spurgte om de var friske, svarede
Rasmus: ”De er lige trukket op af vandet”.
Han havde nemlig vasket dem i åen!

Petanque i Hørby
Vi begynder igen så snart vejret er til det.
Det bliver spillet om tirsdagen i forårssæsonen.
Kontakt person:
Ejnar Kristensen
Nobisvej 5, Hørby
tlf. 98466367

9

Alle er velkommen

Hørby lokalhistoriske arkiv i Nørregade 40, modtager meget gerne materialer, billeder m.m.
Åben onsdag i lige uger fra 19-21. Alle er velkomne.

Det sker i Hørby

Historie fra Det gamle Hørby

Program forår 2012
Ældremøder i Dybvad Missionshus
Alle møderne begynder kl. 14 og vi er færdige ca. kl. 15.30
Tirsdag den 3. april Hanne Sohn fra Aalborg
Tirsdag den 1. maj Jytte Thomsen og Mette Volsgaard
Tirsdag den 5. juni Lissy Christensen fra Lendum
Vel mødt til nogle hyggelige og indholdsrige eftermiddage.
Du er velkommen til at tage din ”nabo” med.

Indre Mission i Dybvad

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne begynder kl. 19.30

Tirsdag d. 17. april

Finn Mikkelsen, Brønderslev

Fredag d. 27. april

Steen Palmquist : Emne: Kærlighed til sidste blik. ( Brønderslev missionshus)

Torsdag d. 10. maj

Kredsmøde i Østervrå Missionshus . Møde ved sognepræst Thomas Uth, Brønderslev

Tirsdag d. 15. maj

Villy Pedersen, Brønderslev

Tirsdag d. 12. juni

Fælles bibelkreds

Tirsdag d. 21. august

Bruce Steuer

Tirsdag d. 11. sept

Fælles bibelkreds

Tirsdag d. 25.sept

Sognepræst Helge Pedersen

Fredag d. 26. okt

Steen Palmquist: Emne: Hurra

for den lille forskel. (Brønderslev missionshus)
Tirsdag d. 30. okt

Sognepræst Thomas Uth

Tirsdag d. 20. nov

Missionær Bent Andersen

Tirsdag d. 11. dec

Fælles bibelkreds.

Hvis ikke der står andet foregår møderne
i Dybvad Missionshus, Idskovvej.
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Vi er så småt i gang med vores gåture tirsdag formiddag. Det er skønt at komme udenfor igen efter
den lange mørke vintertid.
Gåturene starter fra Ældrecenteret tirsdage kl.
10, og skulle der være nogen der har lyst til at gå
sammen med os, er I velkommen.
Når påsken er vel ovre, byder vi velkommen til en
omgang modeopvisning, det er tirsdag d. 17. april
kl. 13.30. Det er Karen fra Damernes Butik, der
kommer og viser forårets og sommerens nyheder.
Mandag d. 23. april har vi lavet et aften arrangement; det er MAS koret fra Sæby der kommer og
underholder. Koret består af ca. 25 dygtige personer, der vil komme og synge for os - og de har
lovet at der også bliver sange som vi kan synge
med på.
I løbet af aftenen bliver der en kaffepause. Prisen
for denne aften er 25,- kr og det er incl. kaffen. Vi
håber, der er mange som vil komme og høre koret.
Torsdag d. 24. maj får vi besøg af Jan Guldbæk
Sørensen. Jan vil komme og vise sko til fødder
som har brug for lidt ekstra plads.
Jan er i huset fra 9.30–11.30 og alle er velkommen
på denne formiddag.
Hver torsdag eftermiddag fra 13.30 – 15.00 synger
vi sammen. Det er en eftermiddag som vi alle nyder, og hvis der er flere der har lyst til at deltage,
er I velkommen.
Mange hilsner og ønske om et skønt forår
Dybvad Ældrecenter
Elsebeth Larsen og Hyggeholdet
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Nyt fra Hyggeholdet
Nu er vi på vej til forår. I denne vinter har vi af og
til kunne tage vores tirsdagsgåture, det er dejligt.
Midt i januar havde vi en god eftermiddag med
vaffelbagning. det er altid populært og der blev
spist godt.
Dagen efter fik Hyggeholdet selv tid til en forsinket julefrokost, det foregik på Dybvad Kro, hvor
vi fik en fin betjening med rigtig dejlig mad. Vi
havde vort eget lokale, så vi kunne snakke og
synge uforstyrret, det var en succes.
Den sidste dag i januar havde vi ”biografforestilling ”, det var den sidste ansatte hos bødker Toft
Jensen som viste film og fortalte lidt om, hvordan
fastelavnstønder og smørdrittler blev fremstillet.
Vi så lige fra træet kom fra skoven, blev stablet,
savet, tørret og siden samlet til flotte tønder. Det
var spændende at se hele området, som det så ud
for år tilbage, og se hvor stort et arbejde det var at
lave tønderne. Filmen blev vist af Henrik Degn.
Fastelavnsbollerne, som vi nød til kaffen, var bagt
af Line Degn, en af de søde elever på Dybvad
Ældrecenter.
Vi er så småt begyndt at planlægge ture til foråret,
og atter i år har vi været så heldige at modtage
penge fra midler vi har søgt fra Frederikshavns
kommune, så der kan blive råd til en lidt længere
tur med bus.
Når dette læses har vi også holdt bankospil d.
28. februar, og tirsdagsgåturene er sikkert godt i
gang.
Med venlig hilsen
Hyggeholdet ved Dybvad Ældrecenter

Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet

Her på Dybvad Ældrecenter nyder vi det begyndende forår efter en travl og skøn juletid.

Hørby Ungdomsskole - 40 år

I 100 år har der været holdt skole på Snedkergårdsvej i Hørby. Fra 1911 til 1969 håndværkerskole og siden 1972 efterskole. Således var der i
november 2011 markering af 100-året for Hørby
Håndværkerskole, og den 9. april bliver det efterskolens tur, når Hørby Ungdomsskole fylder 40
år.

Byggerier og elevfremgang
Elevtallet voksede hurtigt hen over de kommende
år. Snart passerede man de 100 elever og ved
10-års jubilæet – der blev markeret sammen med
indvielse af ’Hørby Hallen’ – var der 120 elever
på efterskolen. I de første år udbød skolen undervisning til både 8., 9., 10. og 11. klassetrin, hvilket
betød en stor aldersspredning på elevholdene, så
inden længe faldt 11. klasse ud, og siden midten af
1990´erne har det udelukkende været elever i 9. og
10. klasse, der har befolket skolen.
Matriklerne omkring skolen var i de første mange
år bestandig præget af nybyggerier, og således
stod skolen i slutningen af 1980´erne fuldt udbygget med moderne elevhuse, hal, scene, musikhus,
klasseværelser og faglokaler, som tilsammen
opfylder de krav, der stilles til de rammer, der
skal være på en skole, hvor
eleverne bor, arbejder og
dyrker interesser, venskaber og den personlige
udvikling et efterskoleår
åbner op for.

Skolestarten, der blev udskudt
Egentlig var det planen, at efterskolen skulle have
været i gang allerede i 1971, hvor forstanderparret
– Emmy og Finn Jakobsen – var blevet ansat, men
desværre fik man i sidste øjeblik en meddelelse fra
Undervisningsministeriet om, at man midlertidigt
havde indført stop for udstedelse af tilladelser til
at drive efterskole, hvorfor initiativtagerne bag
Hørby Ungdomsskole – Blå Kors og Indre Mission – sammen med det nyansatte
forstanderpar – i al hast måtte
lægge en ’plan b’ for dog at få lidt
indtægter til drift af de bygninger,
der var blevet købt. Finn Jakobsen fik et lærervikariat på Horne
Ungdomsskole og hjemme på
Snedkergårdsvej blev der afholdt
Undervisning, læring og
lejrskoler og andre arrangementer,
dannelse
som Emmy Jakobsen forestod.
I 2002 valgte Emmy og Finn
Imidlertid ophævede ministeriet
Jakobsen at gå på efterløn,
hurtigt sit stop for tilladelser og
og siden da har Mogens
i begyndelsen af 1972 kom bevilVestergård Pedersen og
lingen til, at man fra den 9. april
Ole Læborg udgjort den
samme år havde tilladelse til efterdaglige ledelse på efterskoledrift. Igen skulle der handles
skolen som hhv. forstander
hurtigt, og hen over vintermåneog viceforstander. I tiden
derne blev der optaget elever, så
siden lederskiftet har der
man ved åbningen kunne starte et
været fokus på den pædaelevhold på 40 – fortrinsvis unge
gogiske udvikling, hvor
fra Grønland – der så var efterskoen ny tilgang til læring
lelever de sidste tre måneder af
centreret omkring begreber
Tysk grammatik behøver ikke at være kedelig
skoleåret 1971/72 og siden fortsatte
’De mange Intelligenser’ og
på elevholdet 1972/73, der nu talte godt 70 unge.
’Læringsstile’ præger det møde eleverne har med
skolegang på Hørby Ungdomsskole.
Verden ser anderledes ud end for 40 år siden, da
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Hørby Ungdomsskole var ny, og når verden ændrer sig, må den undervisning, der skal kvalificere
mennesker til at leve i den følge med. I vores tid
er identitet ikke bare noget, der overtages og som
er lagt fast for resten af livet. Vi bliver med andre
ord i stadig højere grad frisat fra forudbestemte
livsmønstre og traditioners bindinger.
Det kan selvfølgelig på den ene side lyde besnærende, men ulempen ved denne frisættelse er, at
det bliver både hårdt og udfordrende at skulle
arbejdet med, hvordan man egentlig skal leve sit
liv, da det ikke længere er muligt at gå bagud og
gribe efter noget, som var.
Efterskolen – og skolen i det hele taget – skal
derfor tilbyde en undervisning, som både åbner
mulighed for, at den unge kan gøre det ukendte
kendt og som fører til identitet og afklaring. Det
handler om, at fortsættelsen af livet efter skolen
helst ikke skal opleves som at stå til søs på en tømmerflåde, der er bygget af papir!
Hørby Ungdomsskole har i dag 140 elever, som
skal opleve personlig udvikling og større og større
overskud til at klare livets udfordringer. Skolen
skal derfor hele tiden være i udvikling, så ram-
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merne er i orden - og apropos rammer så indledes
i det tidlige forår det næste byggeri på efterskolen,
når det denne gang dels handler om en udvidelse
af faciliteterne til Musik&Drama-linien og dels
om en renovering af pejsestuen og de omkringliggende klasselokaler.
Fejring af de første 40 år
I løbet af 2012 bliver efterskolens 40-års jubilæum
markeret på forskellig vis. I dagene omkring selve
jubilæet er der fejring sammen med det nuværende elevhold, hvor der bl.a. bliver en ’70´er
dag’ med fag, undervisning og dagsrytme, som
dengang skolen var ny. Senere på året bliver der
et par jubilæumskoncerter, hvor tidligere elever
spille musicalmusik i nye arrangementer, ligesom
efterskolen også i forbindelse med årets musical
’Muren’ arbejder på et samarbejde med Hørby
Borgerforening, så medlemmerne kan komme gratis til musical på Hørby Ungdomsskole. Musicalen
opføres 28., 29. og 30. marts.
Mogens Vestergaard
Forstander

Hørby Ungdomsskole - 40 år

En scene fra forestillingen ”Tycho Brahe At række ud efter stjernerne” fra 2011

Håndbold i Dybvad og Flauenskjold

Håndbolden foregår som bekendt i et samarbejde
mellem Dybvad og Flauenskjold og har efterhånden gjort det i et par år – deraf navnet DybvadHåndbold-Flauenskjold (DHF). Det har været
en rigtig god, men travl halvsæson indtil videre,
hvor vi udover turneringen har deltaget i en del
endagsstævner og cups.
Vi har bl.a. været til Danske Bank Cup i september, hvor U10 piger vandt en flot førsteplads og
guldmedalje. I december var alle ungdomshold til
DGIs julestævne, hvor U10 drenge vandt guldmedalje.
U12 drenge deltog den 3. februar i natstævne i
Skalborg, hvor der blev spillet håndbold hele natten. Efter en hård men god nat – uden søvn – men
med en masse håndbold – kunne de trætte drenge
vende hjem med en flot første plads.
Efter jul er både U12 drenge og U12 piger rykket fra B-rækken op i A-rækken og har dermed
fået nye modstandere og udfordringer. Samtidig har der været stor tilgang af U10 drenge og
U12 drenge, så vi besluttede fra udvalgets side
at tilmelde et nyt U12 drengehold i C-rækken,
som er en blanding af U10 og U12 drenge – for at
sikre at alle får optimal spilletid, hvilket jo især er
vigtigt i de yngre årgange for at fastholde spillerne.
U16 drenge var fra start ikke ret mange spillere, men med hjælp fra efterskoleelever, som er
hjemme i weekenderne og et par nye spillere er de
nu fuldt hold igen. Det samme gælder U18 piger,
hvor der også har været stor tilgang af nye spillere
fra forskellige andre klubber og det er jo rigtig
dejligt at se.

En del af vores trænere har henover sæsonen også
deltaget i diverse kurser for at dygtiggøre sig og
få ny inspiration til den ugentlige træning . Bl.a.
har en del trænere og ungdomstrænere deltaget i
Store Kursusdag i Dronninglund, hvor man kunne
vælge sig ind på forskellige moduler.
Vi har også været så heldige at få besøg af vores
samarbejdsklub Aalborg DHs ligahold, som kom
og trænede i Flauenskjold-hallen en tirsdag i
februar. Det var rigtig spændende at se hvordan
træning på højeste plan foregår og der var mødt
en del unge spillere og forældre op. Efter en gang
træning var der frugt til alle – og spillerne fra Aalborg DH skrev villigt autografer til de unge.
U10 piger og U12 piger har spillet forkamp for
Aalborg DH i Gigantium – og det var en stor
oplevelse for pigerne at spille derude – og derefter
løbe ind sammen med ligaspillerne. Derefter så
alle spillere, trænere og forældre kampen mellem
Aalborg DH – Esbjerg.
Fredag den 20. april er der afslutningsfest for
alle ungdomsspillere og trænere – og dermed er
det slut for sæsonen 2011/12, men vi i udvalget
er allerede ved at gøre klar til næste sæson og
forhåbentlig få en del trænere på plads allerede
nu.
DHF Håndbold har lavet en facebook gruppe,
hvor de fleste a f vores spillere og forældre er
medlemmer. Det er en rigtig god og hurtig måde
at få information ud på og komme i kontakt med
spillere og deres forældre.
Med venlig hilsen
DHF Håndbold
Anita Skovgaard Pedersen

Årgang U6/U8, som er de yngste årgange vi har i
håndbold, er nu 16 spillere (alle fra Flauenskjold)
og de har deltaget i små stævner henover efteråret
og vinteren. Desværre er det ikke rigtig lykkedes
at få fat i nogle Dybvad-spillere i disse årgange
endnu, men vi håber at det kommer.
For at samle penge ind til cups m.v. har vi i efteråret haft gang i den helt store ZOKKE-kampagne,
hvor alle håndboldspillerne skulle sælge zokker
(ankelstrømper og footies) – vi solgte for i alt ca.
kr. 27.000 hvoraf halvdelen er ren fortjeneste til
klubben.
I påsken 2012 skal U10 drenge og piger – U12
drenge og piger samt U16 drenge og deres
trænere til Holstebro Cup og det glæder vi os
alle meget til. Det er bl.a. zokkesalget, tilskud fra
Flauenskjold Loppemarked og tidligere års hjælp
ved Rødspættecup, der har gjort det muligt at
reducere deltagerbetalingen væsentligt og dermed
sende ungdomsholdene til cup.

14

DHF har deltaget i flere fodboldstævner og flere
har fået medaljer. U14 drenge deltager i weekenden 3 .-4. marts i Jydsk Mesterskab i Jelling. Det
er spændende, men det er flot at være kommet så
langt.
Fodbold udendørs havde standerhejsning lørdag
den 04.02. for seniorer og U14 og U17 i Dybvad.
Der var mødt 40 op til en let gang træning og
efterfølgende suppe.
Endvidere var der standerhejsning den 11.02 og
03.03 i Flauenskjold. Der var ligeledes en let gang
træning, hvorefter der blev serveret pølser med
brød og dertil en sodavand.

Lørdag den 11.02.12 afholdt Dybvad Open Air i
samarbejde med Rock i Frederikshavn en rigtig
flot afskedskoncert med ”De Gyldne Løver ” i
Arena Nord i Frederikshavn. Det var godt besøgt med ca. 950 spisende gæster og ca. 1300 til
koncert.
Den 27.02.12 blev der afholdt generalforsamling i
Dybvad Boldklub. På generalforsamlingen blev
der nyvalg til bestyrelsen, idet Tove Hanghøj
havde valgt at stoppe.
Nyt medlem blev Kristian Birkkjær, mens der var
genvalg til undertegnede. Suppleant blev Michael
Christensen.
Der blev genvalg til diverse udvalg.
Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen

Hotdogs og holdninger i Hørby

Tirsdag den 13. marts gav tre unge et indblik i det liv, der leves i Gellerup Parken ved Aarhus.
De fortalte om deres arbejde i foreningen Unge4Unge - som hjælper andre unge til at finde en god vej
videre i livet.
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Nyt fra Dybvad Boldklub

Dybvad Boldklub har haft gang i indendørs sæson
siden sidste udgivelse af sognebladet.

Siden sidst har juniorene været på vinterlejr,
spejderne på juletur, vi har afholdt nytårsparade,
LAN-party, familieaften med spisning og valg til
grupperåd og spejdervenner.
I kalenderen venter bl.a. Tvedentur, havnesejlads,
foredag og årets sommerlejr Spejdernes Lejr i Holstebro sammen med 35.000 andre spejdere!

Kig på vores hjemmeside

www.hoerbyspejderne.dk

KFUM Spejderne i Hørby

for både kalender, mødetider og flere billeder.
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22. januar 2012 i Skæve Kirke:
Kirstine Mølbjerg Thomsen. Forældre: Karin Mølbjerg Thomsen
og Anders Thomsen

4. marts 2012 i Volstrup Kirke:
Nicklas Christiansen. Forældre:
Jane Jørgensen og Thomas Christiansen

19. februar 2012 i Badskær Kirke:
Mie Laura Nielsen. Forældre:
Mette Nielsen og Jens Ingemann
Nielsen

Døbte

27. november 2011 i Skæve Kirke:
Laurids Sandal Gregersen. Forældre: Ida Sandal Jørgensen og Mads
Laurids Gregersen

”Gud og Guf” i Badskær Kirke

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!

Forløbet er på 10 gange og der er plads til 10 børn med deres
forældre.
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 finder vi også stilhed, som ikke mindst helt små mennensker sætter pris på. Gentagelsen og fordybelsen 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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Babysalmesang

Babysalmesangen foregår i Volstrup Kirke og næste hold starter onsdag d. 11. april 2012
Vi mødes kl. 10.00 og er sammen i kirken i ca. 40 min. – og hygger os i graverboligen bagefter!

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.

Den private dagpleje

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

Tirsdag den 28. februar var 4 dagplejere og 20
børn samlet til fastelavnsfest i Dybvad hallen.
Vi startede med lidt leg i hallen, hvor vi rigtig fik
hoppet og danset. Bagefter gik vi ind i cafeteriet,
hvor vi slog katten af tønden. Så der blev hygget
med fastelavnsboller og rosiner.
En rigtig god dag for alle børn, hvor både kattedronning og kattekonge blev kåret.
Nu ser vi frem til foråret og alle dens glæder.
Venlig hilsen
Tina`s private dagpleje
Birgit´s private dagpleje
Anja`s og jette`s private dagpleje
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Da julemandens hjælper var på besøg i
Skævebørneklub.
Vi dansede om juletræet og fik slikposer, men vi
synes det tog lang tid før han kom. Vi stod ellers
ude på trappen for at se om han landede i sin
kane i en af haverne, det fik vi ikke opklaret, men
endelig kom han.

Musik i klubben

Skæve Børneklub

Vi har været så heldige at vi har fået doneret nogle
brugte musikinstrumenter, så nu kan vi lære at
spille både på almindelig guitar, el-guitar, xylofon og tromme.
Derud over er vi så heldige at et par unge mænd
(som ikke for så mange år siden selv gik i klubben) kommer og lærer os at spille - så hvem ved,
måske kan Skæve få sit eget rockorkester?
Tina Bækkelund

KFUM spejderne i Dybvad
Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skævevej 69, undtagen i skolernes ferier.
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98 86 43 61

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

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, 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

Solsikkenvejviser
Kirkelig
- Solfanger

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

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 (Orlov til medio juni):
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

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder
til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 28 58 42 46 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Hele familien kan være med når korene går på de
skrå brædder!

Hørby Kirkekor øver sig på
”Kerubernes port” 2010

Hørby Kirkekor øver
sig på
”Kerubernes port” 2010
og har også tid til afslapning ind imellem.

Skæve Børnekor opfører
”Kerubernes port” april 2011

Hørby Folkedanserforening
mødes torsdage kl. 19.30-21.30 på Hørby Skole. Kontakt: Aage Rye Christensen 98466352

Bibelkredsen
Onsdag den 11. april 2012 kl. 19.30
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, Hørby
2. samling: Skriften alene. Det lutherske bibelsyn.
Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, Hugdrup
3. samling: Kristus alene! Og troen alene.
Fredag den 8. juni 2012 kl. 18.00
Grillaften i Lisbeth og Henning Hedegårds sommerhus i Lyngså. Hvis nogen vil være behjælpelig med
det praktiske, aftaler vi det, ved bibeltimen den 9. maj. Hvis der er penge nok i kassen betaler den. Måske
går vi en tur i området. Lisbeth og Henning er vært ved en kop kaffe.
Tilmelding til Lisbeth og Henning senest den 1. juni tlf. 98468087
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Foreninger i Hørby

De to kirkekor i Hørby og Skæve opfører mandag den 16. april kl. 18.30 påskemusicalen ”Og
det blev morgen…” på Hørby Ungdomsskole i
Musikhuset.
Korene øver hele foråret og særligt intenst i
weekenden op til opførelsen. Gennem smukke
sange og fine dialoger er vi med, fra Jesu indtog i
Jerusalem og til han opstår påskedag.

Påskemusical på HE

”Og det blev morgen...”

April

1/4

10.30
14.00

MV
MV

Palmesøndag
Familiegudstjeneste, minikonfirmander medvirker
Skærtorsdag. Derefter påskemåltid
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste
Påskedag

5/4
6/4
8/4
		
9/4
10/4
15/4
		
22/4
26/4
29/4

Skæve
18.00 MV
Badskær 10.30 MV
Skæve
9.00
MV
Hørby
10.30 MV
Fælles påskegudstjeneste i Volstrup kirke kl. 10.
Skæve
19.00 MV
Gudstjeneste med konfirmandgospel
Badskær 9.00
MV
Skæve
10.30 MV
Hørby
9.00
JSM
Skæve
17.00 MV
Spaghettigudstjeneste/Gud og Guf
Skæve
10.30 MV

Maj

20/5
27/5
		
28/5

Skæve
10.30 MV
Konfirmation
Hørby
10.30 MV
Konfirmation
Skæve
9.00
MV
Badskær 10.30 MV
Fælles friluftsgudstjeneste i Søparken kl. 10.30 Kristi Himmelfartsdag
Hørby
10.30 MV
Hørby
9.00
MV
Pinsedag
Skæve
10.30 MV
Fælles friluftsgudstjeneste i Sæby kl 10.30 2. Pinsedag

Juni
3/6
		
10/6
		
17/6
		
24/6

Skæve
Badskær
Badskær
Skæve
Skæve
Hørby
Badskær

4/5
6/5
13/5
		
17/5

Gudstjenester

Badskær
Skæve

9.00
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00

MV
MV
MV
MV
MV
MV
HMP

MV: Mette Volsgaard, JSM; Johnny Søndberg-Madsen, HMP: Helge Morre Pedersen
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.

Deadline for næste sogneblad: 6. maj 2012
Næste blad udkommer den 29. maj

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com
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Børnekor i Hørby

Børnekor i Skæve

Hørby Gospelkids er for 0.-2. kl. og øver i skolens
musiklokale tirsdage kl. 14.00 – 14.40.

Gospelkids er for børn fra 0. - 2. klasse.

Hørby Kirkekor er for 3. kl og opefter. De øver
hver torsdag kl. 14.45 – 15.45 i konfirmandstuen,
Snedkergårdsvej 16.

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

Minikonfirmander
fra Dybvad

Meld dig til Krybbespil
Konfirmandklubben

Tirsdag d. 10. april:
Konfirmand-gospel i Skæve. Vi øver om dagen og
giver koncert kl. 19.00. Det bliver fedt og alle skal
være med!
Torsdag d. 31. maj:
Sommerafslutning Skæve Præstegård

Gudstjenester på
Dybvad Ældrecenter

Spaghettigudstjeneste
Gud og Guf

Tirsdag den 10. april

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

Tirsdag den 12. 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.

Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti og kødsovs.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi begynder kl. 17.00 og er færdige omkring kl.
18.30.
Spaghettigudstjenester i foråret 2012:
26. april i Skæve Kirke
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Aktiviteter i sognene

Velkommen i Skæve og Hørby sognes konfirmandklub. Vi mødes en række torsdage kl. 19.30
- 21.30.
For klubben står Anne Hejslet, Anette Bilde Jacobsen og Mette Volsgaard

1. april Familiegudstjeneste
Palmesøndag er der familiegudstjeneste i Skæve kirke kl. 14.00.
Minikonfirmanderne medvirker

Det sker i Skæve og Hørby Sogne

5. april Påskemåltid
Skærtorsdag indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid.
Vi begynder med gudstjeneste i Skæve kirke kl. 18.00 hvorefter vi
samles i konfirmandstuen til fællesspisning. Spisningen koster 45 kr.
pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk
9. april 2. Påskedag
Gudstjenesten i Volstrup kirke kl. 10.00 er fælles for Volstrup, Hørby
og Skæve sogne
10. april Gospelkoncert
Kl. 19.00 er der koncert i Skæve kirke. Konfirmanderne fra Skæve og
Hørby synger under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen
16. april Musical
Kl. 19.00 opfører korene fra Hørby og Skæve musical på
Hørby Ungdomsskole
15. maj Koncert
Kl. 19.00 med MAS koret og Hørby Kirkekor i Hørby kirke
17. maj Friluftsgudstjeneste i Søparken
Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30 er der gudstjeneste i
Søparken i Dybvad – fælles for Hørby og Skæve sogne
27.maj Fælles friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag kl. 10.30 holder en række sogne omkring Sæby fælles
friluftsgudstjeneste – stedet annonceres senere

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

