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Vær velkommen, Herrens år
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Vær velkommen, Herrens år,  
og velkommen herhid!  
Julenat, da vor Herre blev fød,  
da tændte sig lyset i mørkets skød!  
Velkommen, nytår, og velkommen her!  
 
2 Vær velkommen, Herrens år,  
og velkommen herhid!  
Påskemorgen, da Herren opstod,  
da livstræet fæsted i graven rod!  
Velkommen, nytår, og velkommen her!  
 
3 Vær velkommen, Herrens år,  
og velkommen herhid!  
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,  
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed!  
Velkommen, nytår, og velkommen her!  
 
4 Vær velkommen, Herrens år,  
og velkommen herhid!  
Herrens år med vor Guds velbehag  
nu bringer os glæde hver Herrens dag!  
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Den danske salmebog nr. 74
 
Denne salme er kendt af langt de fleste danskere, 
for det er jo den salme, vi synger for at byde et nyt 
år velkommen. 
Men det er ikke det nye kalenderår vi på denne 
måde byder velkommen - det er det nye kirkeår. 
Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, 
og vi synger ”Vær velkommen Herrens år” i 
forventning om alle de begivenheder, vi skal fejre 
i det nye år

I salmen nævnes da også kirkeårets tre store højti-
der: Jul, Påske og Pinse. Det tre vigtigste begiven-
heder i kristendommen og i vores liv som kristne.  
 

Julenat, da vor Herre blev fød / da tændte sig 
lyset i mørkets skød!  
Påskemorgen, da Herren opstod / da livstræet 
fæsted i graven rod!  
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned / da nedsteg 
Guds kraft til vor skrøbelighed!  

Hvert år til advent og jul bliver vi mindet om, at 
vores liv har et grundlag, som vi ikke selv har 
fundet på. Nemlig det, at Gud blev menneske i 
Jesus, at Jesus døde på korset langfredag, men at 
han opstod af graven påskemorgen, og at Gud 
Pinsedag sendte sin Helligånd til os.
 
Selv om det skete for længe siden, har det stadig 
betydning for vore liv. 
Derfor slutter salmen da også med at tale om 
nutiden. I det fjerde vers får vi ikke en beskrivelse 
af noget, der skete engang, Nej, her tales om livet 
lige her og nu - altså her i dit og mit liv i år 2012 
(snart 2013):  
 
Herrens år med vor Guds velbehag / nu bringer 
os glæde hver Herrens dag!  
 
Hvad et nyt år bringer, ved vi aldrig på forhånd. 
Der kan ske så meget uforudset både i vores eget 
liv og ude i den store verden.  
Men hvad det nye kirkeår bringer, det ved vi: vor 
Guds velbehag. Det er også hvad vi hører i jule-
evangeliet. Da hyrderne ude på marken julenat får 
besøg af engle, der fortæller dem om frelseren, der 
er født, da slutter englene af med at synge: ”Ære 
være Gud i det højeste og på jorden! Fred til men-
nesker med Guds velbehag!” (Lukasevangeliet 
kap. 2, vers 14)

Guds velbehag, fred og glæde, det er det, som 
Herrens år vil bringe os. Og derfor kan vi trygt 
gå det nye år i møde i tillid til, at uanset hvad der 
sker, så vil Gud møde os med fred og glæde.  

Rigtig glædelig jul og godt nyt år!
Mette Volsgaard



Onsdag den 17. oktober 2012 var en meget speciel 
og længe ventet dag i landsbyen Somasipadi i 
den indiske provins Tamilnadu. Kl. 9.30 blev der 
nemlig afholdt en ceremoni på skolen, hvor der 
blev taget første spadestik og nedlagt grundsten 
til dén ny skolebygning med fire klasselokaler, 
som Skæve Sogn har støttet opførelsen af.

Starten på byggeriet er blevet voldsomt forsinket 
på grund af de indiske myndigheder, der mang-
lede at give de endelige tilladelser (faktisk til i 
alt 15 lignende projekter) – men da disse langt 
om længe kom på plads, var der ikke langt fra 
tanke til handling. Ceremonien havde deltagelse 

af landsbyens honoratiores såvel som mange af 
landsbyskolens elever på trods af, at den lokale 
regering havde aflyst skolegangen grundet vold-
somme regnskyl.

Landbyens borgmester udtrykte i sin tale fuld 
støtte til byggeriet på skolen (der drives af den 
kristne minoritet via ALC, Arcot Lutheran 
Church), og var meget begejstret for, at projektet 
nu endelig har fået både form og mening.

Byggeriet af klasselokalerne skal efter planen være 
afsluttet i februar, hvorefter nye projekter venter 
for samarbejdet mellem Skæve og Somasipadi – 

blandt andet opførelsen af 
toiletbygninger og drik-
kevandsforsyning, hvilket 
skolen ikke råder over i 
dag. 

Den nyligt afholdte høst-
gudstjeneste i Skæve Kirke 
indbragte således ca. kr. 
4.500,- til dette vigtige pro-
jekt, ligesom der i Hørby 
Kirke blev indsamlet om-
kring kr. 1.000,-. Sammen 
med tidligere indsamlede 
midler er der nu i alt ca. 
kr. 14.000,- på vej til ALC’s 
arbejde med byggeri i 
Somasipadi. 

I indisk målestok vil dette 
beløb udgøre langt stør-
stedelen af udgifterne til 
toiletter – men da der som 
nævnt heller ikke er mulig-
hed for rent drikkevand på 
skolen, vil der fortsat være 
behov for donationer fra 
de danske partnere.

Skulle man have lyst til at 
støtte projektet, modtages 
med stor tak både små 
og større bidrag på kon-
tonummer 7423-1023982 
(Nordjyske Bank, Dyb-
vad), ALC-Skæve Sogn 
– eller ved henvendelse til 
sognepræst Mette Volsgaard. 

Får man en god idé til, hvordan vi ellers kan støtte 
vore indiske venner, er man også meget velkom-
men til at kontakte sognepræsten.

Vi glæder os til at kunne vise billeder og fortælle 
mere om byggeriets fremskridt i næste udgave af 
Sognebladet. 

Til dén tid vil sognet desuden have haft besøg af 
den indiske kvinde Ambily, der er master i socialt 
arbejde samt områdeleder i ALC, og er på ud-
dannelsesophold på Diakonhøjskolen i Aarhus. 
Ambily skal bl.a. deltage i spaghetti-gudstjeneste/
Gud og Guf, holde foredrag på skolen i Dybvad, 
være med til gudstjeneste i Skæve Kirke, samt 
overvære musikskolens børnemusical Galapagos i 
Skagen under sit ophold hos os medio november.

Nyt om Skæve Sogns Indien-projekt
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Nyt fra Dybvad Børnehave
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Sommertiden er slut, vores ur er stillet tilbage så 
vinteren står for døren. I vinterhalvåret er vores 
aktiviteter ude begrænsede og meget bestem-
mende af vejret. Vi bestræber os dog på at komme 
ud på legepladsen hver dag, ligesom vi går ture i 
nærområdet og deltager i aktiviteter sammen med 
de andre institutioner i område Sæby nord med 
opland.

På trods af det faldende børnetal på landsplan 
glæder vi os over, at vi pr. 01/11 2012 har 47 
glade børn i børnehaven, og der står flere børn på 
venteliste.

Siden sommerferien har vi bl.a. afviklet vores 
årlige høstfest. Høstfesten strækker sig over en 
hel uge, hvor børnene kommer med frugt, grønt-
sager og blomster fra deres haver. Vi bruger de 
høstede ting i ugens løb. Børnene var med til at 
presse æblesaft, lave hyldebærsuppe, koge grøn-
sagssuppe, rive squash til maddag. Der blev kogt 
rødbeder, som børnene gjorde rene og skar ud, vi 
fremstillede æblegele, og rigtig mange andre ting 
af børnenes hjemmehøstede ting. Børnene synes 
det var rigtig spændende at smage på de ting de 
selv havde været med til at tilberede. Børnene har 
fremstillet kranse af kastanjer og tørrede blade 
til at hænge op. Alt i alt var det en travl uge med 
mange spændende aktiviteter.

Ældstegruppen ( de børn der skal starte i skole til 
sommer) forbereder sig til skolestart 2013, med 
skolerelaterede opgaver, og de deltager  også i ak-
tiviteter sammen med børn fra andre børnehaver. 
Ældstegruppen har lige fejret halloween med 
børn fra de andre børnehaver i området. Festlig-
hederne blev afviklet på St.Toftelund, med sang 
,leg og spisning af afhuggede fingre. Flere af bør-
nene var udklædte så det gav den rette stemning 
til at deltage i arrangementet. En gruppe børn 
og voksne havde komponeret en fællessang til 
lejligheden, så alle aktiviteter gjorde at det blev en 
rigtig god dag for børn og personale.
Her i børnehaven havde vi pyntet op med græs-
kar og en stor edderkop på gulvet i all rummet  
var med til at lave den rette stemning her.

Børnenes dag går - ud over alle disse arrangemen-
ter - med at klippe og klistre, lege med perler, leg 
på stuerne, høste erfaringer, afprøve grænser , 
hygge med kammerater og de voksne i børneha-
ven.

Karen Christensen,
daglig pædagogisk leder



DHF fodbold har afholdt sin årlige afslutningsfest 
i Flauenskjold Hallens Cafeteria. Samtlige spillere, 
trænere og holdledere fra U10 til U17 var inviteret 
til afslutningsfesten. Det var en stolt Ib Sørensen 
der kunne byde velkommen til 100 spillere og 20 
trænere og holdledere, som var mødt op denne 
aften. Der blev serveret pizza og sodavand og 
hygget ved bordene, inden den mere officielle del 
med gaver og pokaloverrækkelser.

De enkelte trænere gjorde status for sæsonen 
2012 og overrakte pokaler til 2 spillere fra hvert 
hold. De enkelte hold overrakte endvidere flotte 
gaver til deres trænere og holdledere.Derudover 
kårede man også årets ungdomsspiller i DHF. 
Hos pigerne blev det Malene Mølholt som spiller 
på klubbens U15 hold og hos drengene blev det 
Kristian Oien som spiller på U17. For begges ved-
kommende er der tale om gode fodboldspillere og 
rigtig gode kammerater, der samtidig er værdige 
repræsentanter for DHF fodbold både på og 
udenfor banen.De modtog begge både pokal og 
gave under store klapsalver fra de fremmødte, der 
vidnede om at det var både populære og fortjente 
valg.

Sluttelig takkede Ib Sørensen fra DHF fodbold, 
spillere, trænere og holdledere for deres store 
indsats i sæsonen 2012, samt takkede forældre 
for deres store opbakning til spillere og til DHF i 
sæsonen 2012.

Følgende spillere modtog pokaler:

U10 drenge: Jeppe Langeland og Oskar Frederik-
sen

U11 drenge: Tobias Lex og Holger Grøntved

U12 piger: Ida Fuglsang, Sara Sørensen, Lærke 
Christiansen og Karoline Kristensen.

U13 drenge: Jacob Jensen, Patrick Lovmand, 
Kevin Svendsen og Lasse Fuglsang.

U14 drenge: Rasmus Binder og Mathias Drejer

U15 piger: Malene Mølholt og Kristina Oien

U17 drenge: Kristian Oien og Emil Brunø

Ungdomsafslutning i DHF fodbold

Alle  trænere og holdledere i DHF Fodbold har fået nye 
jakker påført klublogo og Brunø Btrendy.dk, Brunø 
har givet et økonomisk tilskud til jakkerne.

KFUM spejderne i Hørby
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Træningstider DHF indefodbold
Dybvad hallen:
Mandage
17.00 – 18.00 U9 og yngre drenge/piger (Dybvad)
18.00 – 19.00 U10 og U11 drenge
19.00 – 20.00 U15 og U17 drenge
20.00 – 21.00 Herre senior (Dybvad)

Flauenskjold Hallen:
Mandage
16.00 – 17.00 U9 og yngre drenge/piger (Flauenskjold)
17.00 – 18.30 U13 og U14 drenge
18.30 – 19.30 U 12 og U15 piger
19.30 – 20.30 Dame Senior
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Der er godt gang i KFUM Spejderne i Hørby!

Septemberfest er afholdt med ca. 100 til spisning 
i spejderhuset, god underholdning med sang og 
musik af lokale musikfolk, mens menighedsrådet 
havde sørget for maden. 

Spejdervennerne arrangerede  sponsorrally, hvor 
friske spejdere fik cyklet godt kr 8.000,- ind.

Tropspejderne har blandt andet været på Kanotur 
og netop Uglegylp, hvor en patrulje fra Dybvad-
spejderne deltog. Uglegylp er et natløb på ca. 20 
km med masser af poster denne gang med temaet: 
Zombie-jagt… 

Fremover venter patruljeweekend, juletur og gal-
laaften med året der gik. 

Juniorspejderne har blandt andet haft gang i at 
lave minigolfbane, smuglerløb og meget andet. 

Familiespejderne har igen holdt møde med små 
poster og mad over bål for hele familien, næste 
gang d. 25. november skal vi lave møde om kryb 
og kravl. Klan Kronhjort har været på tur til Spe-
jdercentret Cph.

Vores mødested er spejderhuset på Brombærvej 7 
i Hørby 

Familiespejder : sidste søndag i måneden kl. 15.30 
til 17.00

Juniorspejdere: onsdage kl. 17.30 – 19.00 For 1. – 4. 
klasse (undtaget skolernes ferier)

Storspejdere: onsdag kl. 19.15 – 21.00 For 5. – 9. 
klasse (undtaget skolernes ferier)

Klan Kronhjort  mødes ca. en gang hver 2. måned 
lørdag/søndag kl. 10-14

Evt. spørgsmål, kontakt gruppeleder Anne Marie 
Jensen på 29937871, eller kig på vores hjemmeside 
www.spejdernet.dk/hoerby

Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.

Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

KFUM spejderne i Hørby Juniorer:
Onsdage kl. 17.30-19.00

Spejdertroppen:
Onsdage kl. 19.15-21.00

Klanen (18+):
Første søndag hver 2. måned



Set og sket i sognene
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26. august: Hørby Kirkemarch 2. september: Afsked med graver ved Skæve Kirke 
Harry Mortensen

4. november: Afsked med organist ved Skæve 
Kirke Birger Skovholm

23. september: Høstgudstjeneste i Skæve Kirke 11. oktober: Spaghettigudstjeneste/Gud og Guf i 
Badskær Kirke

Glimt fra konfirmandstuen

Konfirmandlejr fra den 9. - 10. novemberSpilleaften i konfirmandklubben
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14. september: Kirkekoret og Gospelkids synger til 
Hørby Open By Night

4. november: Afsked 
med organist ved 
Skæve Kirke Birger 
Skovholm

23. september: Høstgudstjeneste i Skæve Kirke

28. oktober: BUSK i 
Skæve Kirke

Konfirmandlejr fra den 9. - 10. november Konfirmandlejr fra den 9. - 10. november

Konfirmandlejr fra den 9. - 10. novemberKonfirmandlejr fra den 9. - 10. november

28. oktober: Kirkefrokost i Dybvad Spejdernes hus



Program vinter 12-13

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne begynder kl. 19.30

Tirsdag d. 20. november: Møde ved missionær Bent Andersen Hjørring
Tirsdag d. 11. december: Fælles bibelkreds. (1. Peters-
brev kap. 2)
Fredag d. 14. december: Julefest v. Bjarne Christensen, 
Dronninglund. (Kendt fra Bamses værksted på Hjallerup 
Bibelcamping). Julefesten er fra kl. 19-21.
Tirsdag d. 22. januar: Generalforsamling.
Tirsdag d. 5. februar: Fælles bibelkreds.
Tirsdag d. 26. februar: Knud Erik Nielsen, Hjørring.

Møderække:

Tirsdag d. 12. marts: Dan Hessellund, Videbæk.
Onsdag d. 13. marts: Dan Hessellund, Videbæk.
Fredag d. 15. marts: Familieaften.

Hvis ikke der står andet foregår møderne
i Dybvad Missionshus, Idskovvej.
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Ældremøder i Dybvad Missionshus
Alle møderne begynder kl. 14 og vi er færdige ca. kl. 15.30

 
Tirsdag d. 4. dec. kl. 14: Bent K. Andersen, Hjørring

Da vi ikke ved, hvordan vejret udarter sig i jan. og feb.
venter vi med at starte op til marts 2013

Tak for året som er gået og på gensyn i det nye år.

Vel mødt til nogle hyggelige og indholdsrige eftermiddage.
Du er velkommen til at tage din ”nabo” med.



Vi har haft et dejligt år med et stort 
stævne med lokale klubber. Det 
har givet mange dejlige timer.
Vi glæder os til 2013 og håber der 
kommer endnu flere medlemmer 
til.

På bestyrelsens vegne

Hørby Pensionist - Petanque klub

Så er sommeren gået på hæld og de udendørs aktiviteter er afslut-
tet. Seniorfodboldholdet i serie 4 kom på en 3. plads. 

Vi har holdt årsfest i Dybvad Forsamlingshus med 70 tilmeldte og 
her blev flere af spillerne hædret.  Følgende fik pokaler:
 
Morten Vanggaard fik pokal for træningsflid 
Thomas Møller blev årets spiller på serie 6  
Jesper Kristensen fik pokal for bedste kammeratskab 
Christian Buus blev årets spiller 
Kristian Birkkjær fik pokal for at have spillet 200 kampe.
 
Dernæst blev der uddelt gaver til trænere og holdledere. Spillerne 
havde som tak for hjælpen, samlet ind til en gavekurv til Karl 
Johansen.
 
Årets DB – eller årenes DB – blev Jørgen Jensen, Badskær. 

Som tak for hjælpen blev der uddelt gavekort til trænere og hjæl-
pere til de små fodboldhold samt til hjælpere ved boldleg.  Vi vil 
samtid benytte lejligheden til at takke for den store indsats der 
bliver ydet. 

Den indendørs sæson er startet. Der spilles både håndbold og fod-
bold i både Dybvad Hallen og Flauenskjold Hallen. Træningstider 
fremgår af facebook  eller vores hjemmeside. 

På Dybvad Boldklubs vegne
Kirsten Jensen 

Dybvad Boldklub
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Fredag d. 17. august blev der holdt en fælles grill-
aften i klubhuset i Dybvad. Vi var ca. 50 børn og 
voksne. Den store grill var tændt og der blev gril-
let og hygget. 
                                                                                       
Børnene havde næsten ikke tid til at spise, da de 
havde travlt med at lege på hoppemadrasserne og 
køre rundt på scootere og andre køretøjer.
Senere blev der serveret kaffe/the og kage. En 
rigtig hyggelig aften hvor der blev snakket og 
hygget.

         På Dybvad og Hørby dagpleje’s vegne
           Lisbeth Hyldig

Hørby Dagplejere

Traditionen tro blev er der blevet holdt Bedstefor-
ældredag i Legestuen. Det foregik torsdag den 25. 
oktober. En dag som vi ved både bedsteforældre, 
børn og dagplejere glæder sig til. 
I år havde vi pyntet op til Halloween, noget bør-
nene især, syntes var rigtig sjovt. Alle de edder-
kopper og edderkoppespind hvor kom de fra ??
Formiddagen gik med sang, kaffe, kage, boller og 
frugt og en masse hygge sammen med alle bedste-
forældrene. 

Vi glæder os til vi ses igen næste år ! 

Dybvad-Hørby dagpleje



Torsdag den 14. februar skal ALLE MAND AF HUSE! 

- Der holder Hørby nemlig stormøde på Hørby Efterskole. Her skal vi snakke, spise og hygge os sammen, 
men først og fremmest finde ud af hvad vi vil med vores landsby fremover.

Mange ting i byen fungerer rigtigt godt, og byen er fuld af folk med gode ideer og gå-på-mod. Her er 
idrætsfolk, musikere, danseglade, historieinteresserede, kortspillere, hestetossede og barnlige sjæle. I 
byens gader kan du møde både en englænder, svensker, portugiser,  hollænder, nordmand og brasilianer 
– Mangfoldigheden er stor og længe leve den!

På mødet får alle mulighed for at komme med ideer. Nogle har allerede været på banen og har indle-
veret ideer i en kasse hos bageren. Den har initiativgruppen kigget i, og noget af det der er snak om er: 
byforskønnelse: de faldefærdige huse skal væk eller have en kærlig hånd, nogle foreslår en fodgænger-
overgang  midt i byen og andre ønsker en cykelsti på Havensvej. Tilflyttere skal vide, at de er flyttet til en 
by, hvor der er aktiviteter for store og små i form af en velkomstpakke, som skal overrækkes personligt, 
nogle taler om en musikfestival for børn…ideerne er mange, og på mødet kommer der endnu flere.

Byen har allerede en facebookgruppe: ”Hva´ så Hørby”, som bruges flittigt af mange af byens borgere. 
Her har flere i initiativgruppen ”fundet hinanden” og indtil videre mødtes og holdt et enkelt møde, hvor 
stormødet den 14. februar bl.a. er kommet op at stå.

Sæt kryds i kalenderen nu!  Og sørg for at hele DIN vej kommer med til mødet… Der kommer yderligere 
oplysninger på byens hjemmeside, facebookgruppen, plakater og i avisen.

Venlig hilsen Anders, Lene, Morten, Lee, Helle og Anette
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Z O N E T E R A P I

Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13

Vi kan, vi vil og VI SKAL!



ROYAL BEER ROCK TOUR

DYBVAD OPEN AIR

lørdag den 3. august 2013

          		 	 	 	        GULDSPONSORER:

             SØLVSPONSORER:

husk 
AfterParty 

i VIP-teltet - gratis adgang

Vognmand

Henrik Poulsen
             

program offentliggøres i december!

find os på          facebook
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Siden sidst har vi haft mange gode oplevelser. 
Først i September havde vi det årlige besøg af 
Damernes Butik, hvor de lokale mannequiner i 
vanlig fin stil viste tøj og der blev handlet en del.

Så havde vi en god tur til Søparken med madpak-
ker og kaffe. Vi var heldige med vejret så vi efter 
spisning kunne komme på terassen og efter kaffen 
kom vi tilbage til Ældrecentret i tørvejr. Det er 
dejligt med det nye store hus.  

Først i Oktober var vi inviteret til Gjøl Kro til kaffe 
og det var rigtig godt. Der blev også mulighed for 
at købe Gjøl- trolde fra restlagret. Bag efter var 
vejret godt nok til et lille ophold på terrassen, så 
vi kunne nyde udsigten over fjorden. Det var en 
dejlig tur, tusind tak for det.

Ind imellem er der en del som har travlt med ”fin-
gerarbejde” for at lave ting til julemarked. Nogle 
bager småkager eller laver dekorationer. Sammen 
med gaver fra forretninger, erhvervsdrivende og 
privat bliver der nok at komme efter til julemar-
ked, så vi håber at mange atter vil møde op. Tak 
for alle de fine præmier.

Nyt fra Dybvad Ældrecenter og 
Hyggeholdet

Sidst i oktober var vi på en af de flotteste ture 
vi næsten kan mindes. Tommy Nielsen havde 
glædet os med atter at invitere og åbne sin ”gil-
desal” for os. Turen gennem skoven til Føltvedvej 
var en oplevelse i fint solskin med efterårsbladene 
faldende som var det snevejr og skovbunden helt 
gul og orangefarvet af nedfaldne blade.

Vi havde dejlig mad med fra køkkenet i Østervrå. 
Efter maden var der tid til at nyde det udenfor 
og se på køer og æsler. Så sluttede vi med kaffe 
og derefter en fin hjemtur. Tak fordi du atter ville 
have vort besøg, Tommy.

Busturene er foregået med bus fra Dybvad Taxi, 
tak for god kørsel.

Der er stadig væk lidt gåture om tirsdagen og 
velbesøgte sangeftermiddage om torsdagen.

God jul ønskes jer alle og tak for hjælp af forskel-
lig slags.

Hilsen Ældrecentret og Hyggeholdet

Glimt fra julemarked på Dybvad Ældrecenter,
der blev afholdt lørdag den 10. november. Allerede ved 
starten kl. 10 var der kø ved tombolaen, og salget af de 
mange flotte ting - der er blevet fremstillet i Terapien – gik 
forrygende hele formiddagen. Omkring 120 gæster be-
søgte ældrecentrets julemarked, hvor der var mulighed for 
køb af æbleskiver, brændte mandler og meget mere i den 
helt rigtige før-julestemning.



”Gnisten”:
Kirkens Børneklub i Dybvad
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I Dybvad har vi en børneklub, som har lokaler i 
Dybvad Missionshus på Idskovvej 7. Vi har flaget 
ude, når vi har klub.

Du har sikkert mødt spørgsmål fra dit barn: Hvor 
kommer jeg fra, hvor skal vi hen, og er der over-
hovedet en plads, som er min i denne verden. I Bi-
belen har vi fået Guds svar på livets store spørgs-
mål. Derfor vil vi gerne, at de lærer om Gud og 
om hinanden i et kristent fællesskab. Derfor hører 
vi beretninger fra Bibelen og synger sammen, hver 
gang vi er samlet. 

Vi vil gerne prøve at fortælle!

Gnisten er for alle skolesøgende børn fra 6-13 år  
I Gnisten foregår der en masse forskellige ting, 
hvor alle kan være med: Leg ude og inde, drage-
flyvning, hobbys, male og tegne, skovture, fest og 
farver. Fantasien sætter stort set ingen grænser.

Vi holder klub hver tirsdag fra kl. 16 – 17.15

Så kom og vær med....!

Vi ses: Bente, Mette, Tove og Lars
Evt. spørgsmål til Lars på tlf. 98 86 43 30



Frivillige hjælpere søges til vores flotte genbrugsbutik på Aal-
borgvej 450

Har du lyst til at give en hånd med, så henvend dig meget 
gerne i butikken, eller til Grethe på telefon 98864293.

Vi mangler både hjælp i bagbutikken (klargøring m.v.) og i 
selve forretningen. Du bestemmer selv, hvor mange timer og 
hvilke dage, du kan hjælpe…

Med venlig hilsen
Dybvad Genbrug

Åbningstider:
Mandag til fredag:
10.30 til 16.30

Lørdag:
10.00 til 12.00
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Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæ-
vevej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 20 97 88 06

KFUM spejderne i Dybvad Bævere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

9
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”Gnisten”:
Kirkens Børneklub i Dybvad



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!

Vi mødes tirsdage kl. 10.00 i Volstrup Kirke
Næste hold starter tirsdag den 15. januar og vi holder afslutning den 

19. marts.
Forløbet er på 10 gange og der er plads til 10 børn med deres forældre.
Tilmelding til: Sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen på e-mail: smh.
anettebilde@gmail.com eller mobil: 41584054

Venlig hilsen
Hørby og Volstrup Menighedsråd

19. august døbt i Badskær Kirke: Agnethe 
Astorp Christensen. Forældre: Henriette 
Astorp og Morten Christensen

11. november døbt i Hørby Kirke: Liam 
Vincent Møller Skovsmose. Forældre: 
Jeanette Møller Skovsmose og Jimmy 
Skovsmose

13. oktober døbt i Hørby Kirke: Johannes 
Bisbjerg Christensen. Forældre: Marianne 
Bisbjerg Christensen og Peter Christensen

30. september døbt i Skæve Kirke: Ella Fal-
den. Forældre: Vibeke og Casper Falden

9. september døbt i Badskær 
Kirke: Vilda Brandenhoff. 
Forældre: Sara Kristiane og 
Nicolaj Brandenhoff

26. august døbt i Skæve Kirke: 
Alfa Binder Thimm. Forældre: 
Charlotte Binder Karlsen og 
Anders Binder Thimm

3. november viet i Dybvad:
Jytte Ottilie og Tage Øland Hansen

22. september viet i 
Skæve Kirke:
Charlotte og Benny 
Andersen
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Søndag den 23. december bliver der lejlighed til at komme ud på gader og stræder og sige god jul til na-
boerne. Her kommer et julekor, fortrinsvis bestående af unge og voksne, rundt i Hørby og synger Christ-
mas Carols inspireret af den engelske tradition, hvor man går fra hus til hus og synger julesange.

Her er korets turneplan – vi håber, I kigger ud og krydser fingre for at sneen daler stille ned. I tilfælde af 
regnvejr aflyses – ikke julen – men julesangen….

Kl. 16.00 – I bunden af Gyvelvej
Kl. 16.30 Ligustervej/Hyldevej 
Kl. 16.50 Humlevej
Kl. 17.15 Brugsens parkeringsplads

Venlig hilsen julekoret

Julemanden kigger forbi brugsen i Hørby søndag den  2. december kl. 16.00. Først får kirkens to bør-
nekor: Gospelkidsene og Kirkekoret alle fremmødte i julestemning med julesang og søde smil, herefter 
kommer en endnu ukendt gæst og fortæller en julehistorie og til sidst skal juletræet tændes og der skal 
danses rundt om det og synges julesange. Alt imens går julemanden rundt og siger ho,ho og deler slik og 
godter ud til alle barnlige sjæle. 

Er der nogen der kan hjælpe os?

Hvem er på dette billede fra Risgårds Brugs?

Lokalhistorisk arkiv har åben 
onsdag i lige uger kl. 19 – 21

Nørregade 40, Hørby.

Hilsen Bestyrelsen

Hørby Lokalhistorisk Arkiv
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Julesang i Hørbys gader

Juletræet tændes!
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HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder

til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
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Graver, Skæve: 
Anita Jensen
Skævevej 87, 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: 
Stillingen er ledig

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

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

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

Anni Nielsen

Kirsten Steffensen

Tove Hosbond

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, meddelelse om fadderskab, navneændringer, udskrivning af attester m.v.  bedes 
rettes til Sæby kirkekontor: 9846 3937; saeby.sognfrederikshavn@km.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:
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

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

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

Jonna Boelskifte

Jytte Thomsen

Carsten Aarup

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 28 58 42 46 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk



Fredag den 7. december 2012 kl. 18.00
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen hos Lilli og 
Åge Christensen, Gadensvej 1, Hørby

Onsdag den 9. januar 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, 
Hørby
7. samling: Helliggørelse! En åndelig dåb.

Onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.30
Hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, Hugdrup
Vi ser filmen ”Luther”, filmen er baseret på Martin Luthers 
liv. 
Han levede i 1500-tallet og var munk.

Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Lis og Vang Lundegård, Hybenvej 3, Hørby 
Vi begynder på en ny pjece: Etik - af Carsten (Splint) Kor-
sholm Poulsen.
Studie 1: Livets begyndelse.

Bibelkredsen

Hørby Folkedanserforening

Ungdomsgudstjeneste 11. nov. Tema: Som perler på en snor

Grundet svigtende medlemstilgang er vi nødsaget at indstille og aflyse øveaftnerne i resten af 2012. Vi 
vil dog se på mulighed af genstart i 2013.                      

Bestyrelsen 

Hørby Pensionistforening
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Onsdag den 28. november 2012 kommer Lena Pape fra Hvalpsund som vil fortælle om Løjte Grete og 
Kræn Eg og hunden Paris.

Onsdag den 12. december er der juleafslutning med underholdning
samt amerikansk lotteri. Der er gratis kaffe og kage.

Vi takker for god tilslutning til vores arrangementer.



Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

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.

Torsdag den 20. december kl. 13.30 Julegudstjeneste, Tirsdag den 8. januar,
Tirsdag den 12. februar, Tirsdag den 12. marts

Ældre fra området er meget velkomne til at være med disse eftermiddage.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.30, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

December 2/12 Hørby 9.00 MV 1. søndag i Advent. Kirkekaffe
  Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent. Familiegudstjene-

ste, spejderne og Ældresagens sangkor, 
Sæby medvirker

 9/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent. Juleoptakt 
 16/12 Skæve 9.00 JSM 3. søndag i Advent 
 23/12 Fælles gudstjeneste i Volstrup Kirke kl. 10.00 4. Søndag i Advent
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste
  Hørby 14.00 MV Juleaften
  Skæve 15.30 MV Juleaften 
 25/12 Skæve 10.30 MV Juledag
 26/12 Fælles gudstjeneste i Volstrup Kirke kl. 10.00 - 2. juledag
 30/12 Hørby 10.30 MV Julesøndag. Julesalmegudstjeneste
 1/1 Skæve 14.00 MV Nytårsdag
 6/1 Skæve 10.30 MV Helligtrekonger
  Hørby 19.00 MV Helligtrekonger
 13/1 Badskær 9.00 HMP 1. søndag efter H3k
 20/1 Hørby 10.30 MV Sidste søndag efter H3k
 24/1 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste/Gud og Guf
 27/1 Hørby 9.00 MV Septuagesima
  Skæve 10.30 MV Septuagesima
 30/1 Badskær 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste
 3/2 Skæve 9.00 MV Seksagesima
  Badskær 10.30 MV Seksagesima
 10/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn
 17/2 Skæve 9.00 MV 1. søndag i Fasten
  Hørby 10.30 MV 1. søndag i Fasten 
 24/2 Badskær 9.00 HMP 2. søndag i Fasten
 3/3 Skæve 10.30 MV 3. søndag i Fasten. Sogneindsamling til
     Folkekirkens Nødhjælp
 7/3 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste/Gud og Guf
 10/3 Badskær 9.00 JSM Midfaste

Deadline for næste sogneblad: 27. januar 2013
Næste blad udkommer den 26. februar

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com22 



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

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

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

Spaghettigudstjenester vinter 12/13:

24. januar i Skæve Kirke, 7. marts i Skæve Kirke, 
11. april i Badskær Kirke

Spaghettigudstjeneste
Gud og Guf

Som sidste år bliver der familiegudstjeneste 
juleaftensformiddag den 24. december kl. 10.30 i 
Badskær Kirke. Der skal opføres et krybbespil og 
alle børn i 0. – 6. kl. må være med. 

Vi øver tre  gange inden, nemlig mandag den 10. 
og 17. dec. kl. 16.30 – 17.30 og torsdag den  20. kl. 
15.30 – 17.00. De to første gange øver vi i konfir-
mandstuen, Snedkergårdsvej 16 i Hørby og den 
20. december øver vi i Badskær Kirke. Man SKAL 
komme alle tre gange for at være med.
Jeg håber at se rigtig mange børn fra både Skæve 
og Hørby Sogn.
Tilmelding  ER VIGTIG til sognemedhjælper 
Anette Bilde Jacobsen – mobil: 41584054 eller 
mail: smh.anettebilde@gmail.com

23 

i Skæve Kirke onsdag den 5. december kl. 19.00.
Børn fra Hørby og Skæve medvirker på et par af 
sangene.

Laura Kjærgaard, også bedre kendt som Laura fra 
X Factor, kan opleves i hendes rette element; En 
intimkoncert i et stemningsfuldt kirkerum med 
de flotteste traditionelle julesange med et touch af 
gospel.

En koncert der med garanti inddrager publikum 
så humøret og julestemningen er i top.

Laura blev i 2008 landskendt da hun fik en flot 
2.plads i hitshowet X Factor. Hurtigt fik hun slået 
sig fast som Danmarks nye store stemme og hen-
des indlevelse, udstråling og fængende væsen må 
og skal opleves.

Kirkekoret øver i Præstegården, Snedkergårdsvej 
16, torsdage kl. 14.30-15.30. Det er for drenge og 
piger fra 3.kl. og opefter. 
Også Gospelkidsene (0.-2.kl.) synger som de plej-
er. De øver i musiklokalet, Hørby Skole onsdage 
kl. 14.00 - 14.40.

Venlig hilsen Anette Bilde Jacobsen
mobil: 41584054

Hørby Kirkekor og Gospelkids

Krybbespil – vil du være med?

Koncert med Laura Kjærsgaard



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

Søndag den 2. december kl. 10.30: Familiegudstjeneste i Skæve Kirke
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne 
medvirker og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen. Ældresagens Sangkor 
medvirker.

Onsdag den 5. december kl. 19.00: Koncert med Laura Kjærsgaard i 
Skæve Kirke
En koncert for hele familien.

Søndag den 9. december kl. 16.00: Juleoptakt i Badskær Kirke
Minikonfirmander og kor medvirker.

Onsdag den 12. december kl. 13.00: Julegudstjeneste for førskolebørn i 
Badskær Kirke
Minikonfirmanderne opfører krybbespil.

Torsdag den 13. december kl. 13.00: Julegudstjeneste for førskolebørn i 
Skæve Kirke
De store børn fra børnehaven går Lucia-optog.

Søndag den 23. december kl. 10.00: Musikgudstjeneste i Volstrup Kirke
Blue Note Choir fra Abildgaard Kirke, ledet af Henrik Strøm, medvirker. Gudstjene-
sten er fælles for Volstrup, Skæve og Hørby sogne

Onsdag den 30. januar kl. 19.00: Kyndelmissegudstjeneste i Badskær 
Kirke
Her midt i vinterens mørke fejrer vi Lys-gudstjeneste. Vi fejrer at Guds lys skinner i 
mørket.

Søndag den 10. februar kl. 14.00: Fastelavn i Skæve Kirke
Familiegudstjeneste i Skæve Kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i 
KFUM spejdernes hus, Skævevej 69, til fastelavnsboller og tøndeslagning.

Søndag den 3. marts: Sogneindsamling
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 og Hørby 
sogne er også med! Inden indsamlingen bydes der på pizza, og efter er der mulighed 
for at få en kop kaffe. 
Indsamlere kan melde sig til Henning Holm Olesen på telefon: 98 86 90 98

Søndag den 17.marts kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste i Hørby Kirke
Husk mobilen.


