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Der var engang en konge. Kongen havde en datter 
som efterhånden var kommet i den giftefærdige 
alder. Og der var da heller ingen mangel på bej-
lere, der kom for at bede om prinsessens hånd
Men nu er det jo sådan, at ikke hvem som helst, 
kan blive gift med en kongedatter. Så kongen 
havde bestemt, at de unge mænd skulle sættes på 
prøve, for de kunne kaldes værdige til prinsessen.
Når en bejler ankom, tog kongen den håbefulde 
mand med sig ind i slottets største sal. Og her fik 
han sin opgave. I løbet af tre dage skulle han fylde 
salen op. Det var underordnet, hvilke materialer 
han brugte, bare den blev helt fyldt op.
Og der var ingen ende på opfindsomheden hos 
de unge mænd. Én tog ud og købte alt det halm, 
han kunne opdrive. Men selv om han arbejdede i 
døgndrift, fyldte halmen kun en forsvindende lille 
del af det kæmpe store rum. En anden forsøgte sig 
med fjer, en tredje med grus – men lige lidt hjalp 
det.
Og frierne kom og gik i en lind strøm.

En dag kom en ny ung mand til slottet. Og som 
sædvanligt, viste kongen ham ind i den store sal 
og stillede ham opgaven.
Den unge mand tog af sted igen. Og efter tre dage 
vendte han tilbage.
Kongen var noget forundret. For frierne plejede 
altid at komme tæt fulgt af et optog af vogne, be-
læsset med alt det, de ville fylde salen med.
Men denne mand kom alene, det eneste, han hav-
de med, var en taske, som han bar over skulderen.
Da han kom ind i salen, åbnede den unge bejler 
sin taske, og tog et lys frem. Han satte det midt i 
rummet og tændte det.
Og nu skete der noget forunderligt: Lyset flam-
mede op og jog de mørke skygger på flugt, og det 
trængte ind i hver en krog af salen. Og rummet 
fyldtes af varme og glæde.
Det er nok overflødigt at fortælle, at han fik prin-
sessen.

Rigtig glædelig Sct. Hans og en rigtig god som-
mer!

Den 23. juli er det Sankt Hans aften. En aften, der 
knytter sig mange forventninger og minder til. 
Minder fra tidligere Sankt Hans aftener. Om taler, 
bål, varme, mange mennesker eller måske om 
regnvejr, blæst, kulde. Men oftest nok om glæde, 
hygge og fællesskab.

I Holger Drachmanns midsommervise står der: 
”Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde” 
Og det lyder både hyggeligt og rart. Men sådan 
har det ikke altid været. I gamle dage var man 
bange for heksene. Man så dem som et bevis på, at 
den Onde selv, var på spil. 
I midsommervisen står der også om heksene og 
troldene, at ”dem vil vi fra livet med glædesblus 
holde”. Og sådan gjorde man helt bogstaveligt 
førhen. Man fordrev det onde med bål og brand. 
 
Når vi i dag tænder Sankt Hans bål, så brænder vi 
også hekse af – Men, kun som et sjovt indslag. For 
i dag symboliserer bålets ild ikke længere noget 
farligt og ødelæggende, der skal bekæmpes. Men 
derimod: glæde, varme, fællesskab og lys. Vores 
Sankt Hans bål er et glædesblus. 

I følgende eventyr bruges ilden også som et sym-
bol på glæden, kærligheden, det gode.

Af sognepræst
Mette Volsgaard
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Mai Dam Andersen, Line Wunderov Dahl Andersen, Katla Cortsen Brandt, Emil Brunø, Niko-Benjamin 
Enevoldsen, Rasmus Bønkel Hanghøj, Anders Kølby Skytte Hjorth, Mads Binder Jensen, Christian Meyer 
Jensen, Martin Søndergaard Jensen, Mathias Hald Jørgensen, Mads Meldgaard Skibsted Kristensen, Kas-
per Reinholdt Berg Kristiansen, Anne Sofie Høj Milson, Casper Nielsen, Daniel Thygesen, Jeanette Karina 
Ærengren

Nicolai Dahl Andersen, Kasper Fuglsang Grøntved, Anna Bilde Jacobsen, Jesper Kalmar Jensen, Kenneth 
Vestergaard Dahlmoes Larsen, Martin Skovbak Mølholt, Maiken Toft Møller, Pernille Rysholt Pedersen, 
Cecilie Rishøj, Anton Krestian Thomsen, Mie Isaksen Østergaard, Pernille Marie Aaen
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Fredag den 11. maj blev Dybvad Børnehaves 40 
års jubilæum fejret med manér. Dagen igennem 
var der mange aktiviteter for både børn og voks-
ne, og det skortede ikke på lykønskninger da der 
fredag eftermiddag var åbent hus for nuværende 
og tidligere forældre og børn, samarbejdsparter og 
andre interesserede. Dagens program bød bl.a. på 
besøg af Rasmus Klump, hoppeborge og popcorn 
for børnene, taler ved leder Caroline Skjoldborg 
og borgmester Lars Møller, samt kaffe og ka-
gemand til alle. Borgmesteren afslørede under 
arrangementet et flot glas-relief, som børnehavens 
børn har fremstillet sammen med glaskunstner 
Jytte Brinkmann, og der var desuden rig lejlighed 
til at studere både gaver, gamle fotos og den flotte 
tidslinje om børnehavens historie, som var sam-
mensat til lejligheden af personalet.
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Siden sidste udgivelse af Sognebladet har Dybvad 
Boldklub fået gang i turneringen i fodbold.  Senior 
fodboldholdene har haft en rigtig god forårs-
sæson, så det er spændende, om de kan klare de 
resterende kampe og måske se frem til en opryk-
ning.

Ungdomsholdene spiller jo i DHF og stillingen i 
deres turneringer bliver opdateret på Facebook 
under DHF’s fodboldgruppe.  Ungdomsholdene 
har lige nu tilmelding til Kattegat Cup i Grenå. Vi 
håber på stor tilslutning igen i år.

Ungdomsholdene i DHF håndbold deltog i Hol-
stebro Cup i påsken. Det var en rigtig god tur for 
alle spillere med forældre og det lykkedes for U12 
drenge at få en guldmedalje med hjem. Endvidere 
har der været afslutningsfest for ungdommen i 
Flauenskjold med over 80 deltagere.  En rigtig god 
aften.

Boldklubben har i den forgangne weekend be-
mandet kaffeboden i Hjallerup Maskinforretning. 
Det var en hård tørn, for de der havde meldt sig 

til at hjælpe, men det ser ud som om, der bliver 
et godt resultat. Tak til alle der brugte noget af 
weekenden i Hjallerup.

I skrivende stund er vi i gang med at planlægge 
idrætsuge i 25. Programmet er endnu ikke fastlagt, 
men ugen begynder med gadefodbold lørdag den 
16. juni. Husk allerede nu at sætte kryds i kalende-
ren. Øvrigt program vil blive annonceret senere. 
                                                                                                    

Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen

Serie 6, april 2012

Serie 5, april 2012

Z O N E T E R A P I

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

KFUM spejderne i Hørby
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Kvalifikationerne til DM i spejder 
på Thorup Hede spejdercenter den 

20.-22. april 2012

Patruljen ”Duffendafferne”, Anne Katrine, Nata-
cha, Karoline, Heidi og Silja, havde forbedret sig 
til mindste detalje hjemme fra til kvalifikationerne 
til DM i spejder!

”Det fedeste var at lave mad” udtaler Karoline. ” 
Vi fik udleveret en kasse med alle mulige forskel-
lige ingredienser, og 
så skulle vi selv finde 
på, hvad vi skulle 
lave” fortsætter Ka-
roline.  ”Det smagte 
rigtig godt, selvom 
kartoflerne ikke var 
helt kogte” tilføjer 
Natascha og griner.
 
Patruljeføreren Anne Katrine udtaler ”Men det er 
knap så godt, at jeg selv formåede at forstuve min 
fod på en førstehjælpspost, hvor vi skulle hjælpe 
de andre tilskadekomne og ikke selv komme til 
skade”.
 
De friske spejderpiger vandt dog ikke, men fik en 
rigtig flot placering! 

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:
Første søndag hver 2. måned

Sct.Hans i Hørby

Lørdag d. 23. juni 2012 arrangerer
KFUM-spejderne og spejder-vennerne 

Sct. Hans fest ved spejderhuset i Hørby.

Som noget nyt kan man medbringe egen grill-
mad/service og spise sammen ved spejderhuset, 
hvor der vil være gang i en stor grill og opstillet 
borde og stole. Vi håber, at mange vil benytte sig 
af det!

Grillen er varm fra kl. 17.30. Der kan købes soda-
vand – bemærk at pladsen er alkoholfri!

Fra kl. 19.30 har spejderne forskellige aktiviteter 
(så husk småpenge) og inden bålet tændes synger 
Hørbys børn. Sognepræst Mette Volsgaard holder 
båltalen. Bålet tændes kl. 20.30.

Der vil være salg af kaffe, te, æbleskiver, is, pølser 
og sodavand. Igen i år er der salg af amerikansk 
lotteri.

Alle er velkommen!

NB.: For at Skt. Hans-bålet ikke bliver for stort og 
voldsomt, håber vi, at byens borgere vil respektere, når 
spejderne ved skiltning fortæller, at der er brænde nok!
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Hørby Børnehus har udstillet på 
Sæby Bibliotek

Igennem en måneds tid har vi arbejdet med af-
faldskunst. Børnene har haft bl.a. toiletruller, 
cornflekspakker, æggebakker, flasker, dåser – i det 
hele taget husholdnings emballage med hjem-
mefra, som vi løbende har brugt til at bygge sjove 
figurer, biler, slotte … ja alt, hvad man kunne fore-
stille sig. 

Fantasien har udfoldet sig frit efter alle kunstens 
regler!

I fortsættelse af dette har vi samlet affald i Hørby 
by i uge 16, og besøgt genbrugspladsen på Ousen-
vej. Her guidede en medarbejder os rundt, således 
alt vores indsamlede affald samt vores overskud 
fra ”kunstprojektet” kom i rette affaldscontainer. 

Det har været rigtig spændende!

Så kom pandekagefesten som børn og forældre i Hørby Børnehus har ventet på i meget, meget lang tid.

Ca. 110 børnehavebørn, søskende, forældre og personaler fra Hørby Børnehus mødtes en onsdag aften på Hørby Skole. Skolens køk-
ken dannede rammen om ca. 25 super aktive fædre, der på absolut bedste vis udviste sublim pandekagekunst. Fædrene blev ivrigt 
fuldt af nysgerrige og måbende børn, der kunne se til at stabler af pandekager blev fremtryllet. Efter halv anden times ihærdig pande-
kagekamp i køkkenet stod et veldækket buffetbord klar i skolens aula. Forældre og personale havde med fælles hjælp forberedt mad 
i formiddagstimerne og dækket borde om eftermiddagen. Springteam Nordjylland havde venligst udlånt foreningens airtrack, som 
blev flittigt benyttet i ventetiden i gymnastiksalen, inden pandekagerne kunne indtages. Mødrene var i mellemtiden travlt beskæfti-
get med at trøste og puste på små ”buler”, som hoppepuden forårsagede. Men som lille Sofie sagde: ” Jeg kunne sådan ønske mig, at 
jeg kunne holde sådan en fest hjemme!” Selv om vi spiste alle de pandekager, vi orkede, var der pandekager tilbage til dagen efter i 
børnehuset. Fedt!

I dagens anledning dukkede selveste Rasmus Klump op med små Rasmus Klump tatoveringer til børnene. Rasmus Klump måtte 
selvfølgelig prøvesmage pandekagerne og kunne nikke fornøjet over kvaliteten. Aftenen sluttede af med pandekagestafet med Hørby 
største heppekor ved baglinjen. Fædrene kæmpede vildt igen – det forlyder, at de skrappe dommere ikke var helt retfærdige – men et 
vindende hold blev fundet og deltagerne præmieret med hver sin lakridspibe. Efter en velfortjent kop kaffe sluttede festen med fælles 
oprydning. En herlig sammenkomst, hvor nye og gamle forældre satte hinanden stævne i vores lille lokalsamfund.
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HØRBY BY-LEGEPLADS ER PÅ FACEBOOK

Vær med, byd ind med idéer og følg med i, hvad der 
sker! Søg på facebook: Hørby Bylegeplads
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Torsdag den 26. april holdt Bjørnebanditterne 
afslutningsfest  fra kl. 17- 19 for 9 kommende 
skovtrolde. Der blev hygget med festlige burgere, 
pommes fritter og sodavand og masser af ballo-
ner. 

Fredag var der overnatning og farvelfest i Skov-
troldegruppen, hvor 13 kommende klub / skole-
børn var til ”eksamen” i skovtroldefærdigheder 
– at være nysgerrig og modig, at være en god ven, 
at være hjælpsom, at være selvstændig, at være 
tålmodig – alle bestod og sov trygt og godt den 
sidste nat i børnehaven. 

Dagen derpå var der fælleshygge med forældre og 
søskende til rundstykker og kaffe. Nu glæder vi os 
over sommerens komme – de mange dejlige timer, 
som vi kan tilbringe udendørs uden flyverdragter, 
huer og vanter. 

Den næste tid skal bruges til at finde sig tilrette i 
nye grupperinger med nye ( men velkendte) børn 
og voksne. 

Hørbybørn er ’vilde med dyr’

Børnene fra Hørby børnehus´ fritidsordning 
`KLUBBEN` har været i Aalborg zoologiske have 
i forbindelse med deres forårsprojekt, der handler 
om vilde dyr. Vi var meget heldige med vejret, 
og børnene havde mulighed for at vandre rundt 
for sig selv og kigge på dyrene. Nogle af højde-
punkterne var fodring af pingvinerne, klapning af 
gederne og selvfølgelig legepladsen!!

Efter en laaaaaaag dag så rundede vi af med kage-
mand (sponsoreret af Hørby bageri – tusind tak) 
og saft! Børnene forsætter med deres spændende 
projekt, og vi glæder os til afslutningen i juni, 
hvor vi holder kaffe på kanden for forældrene!

Så kom pandekagefesten som børn og forældre i Hørby Børnehus har ventet på i meget, meget lang tid.

Ca. 110 børnehavebørn, søskende, forældre og personaler fra Hørby Børnehus mødtes en onsdag aften på Hørby Skole. Skolens køk-
ken dannede rammen om ca. 25 super aktive fædre, der på absolut bedste vis udviste sublim pandekagekunst. Fædrene blev ivrigt 
fuldt af nysgerrige og måbende børn, der kunne se til at stabler af pandekager blev fremtryllet. Efter halv anden times ihærdig pande-
kagekamp i køkkenet stod et veldækket buffetbord klar i skolens aula. Forældre og personale havde med fælles hjælp forberedt mad 
i formiddagstimerne og dækket borde om eftermiddagen. Springteam Nordjylland havde venligst udlånt foreningens airtrack, som 
blev flittigt benyttet i ventetiden i gymnastiksalen, inden pandekagerne kunne indtages. Mødrene var i mellemtiden travlt beskæfti-
get med at trøste og puste på små ”buler”, som hoppepuden forårsagede. Men som lille Sofie sagde: ” Jeg kunne sådan ønske mig, at 
jeg kunne holde sådan en fest hjemme!” Selv om vi spiste alle de pandekager, vi orkede, var der pandekager tilbage til dagen efter i 
børnehuset. Fedt!

I dagens anledning dukkede selveste Rasmus Klump op med små Rasmus Klump tatoveringer til børnene. Rasmus Klump måtte 
selvfølgelig prøvesmage pandekagerne og kunne nikke fornøjet over kvaliteten. Aftenen sluttede af med pandekagestafet med Hørby 
største heppekor ved baglinjen. Fædrene kæmpede vildt igen – det forlyder, at de skrappe dommere ikke var helt retfærdige – men et 
vindende hold blev fundet og deltagerne præmieret med hver sin lakridspibe. Efter en velfortjent kop kaffe sluttede festen med fælles 
oprydning. En herlig sammenkomst, hvor nye og gamle forældre satte hinanden stævne i vores lille lokalsamfund.
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Program forår 2012

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne begynder kl. 19.30

Tirsdag d. 12. juni: Fælles bibelkreds
 Vi deltager i IM’s bibelcamping i Hjallerup Fra lørdag d. 28. juli til lørdag d. 4. august
Tirsdag d. 21. august: Møde ved sognepræst Bruce 
Steuer Gærum
Tirsdag d. 11.september:  Fælles bibelkreds
Tirsdag d. 25. september: Møde ved sognepræst Helge 
Pedersen, Voer
Uge 40: Oktobermøderne som i år er i Voerså. Program 
kommer senere. 
21.-27. oktober: Kredsens vækkelsesuge.  Tirsdag d. 23. 
oktober i Dybvad missionshus
Tirsdag d. 30. oktober: Møde ved sognepræst Thomas 
Uth Brønderslev
Tirsdag d. 20. november: Møde ved missionær Bent 
Andersen Hjørring

Hvis ikke der står andet foregår møderne
i Dybvad Missionshus, Idskovvej.

10 

Ældremøder i Dybvad Missionshus
Alle møderne begynder kl. 14 og vi er færdige ca. kl. 15.30

 
Tirsdag d. 5. juni  kl. 14: Lissie Christensen, Lendum

Tirsdag d. 7. aug. kl. 14: Vi samles hos Margit og Lars, Fjembevej 20
Tirsdag d. 4. sep. kl. 14: Sognepræst Johnny S. Madsen, Torslev

 
Vel mødt til nogle hyggelige og indholdsrige eftermiddage.

Du er velkommen til at tage din ”nabo” med.



ROYAL BEER ROCK TOUR

DYBVAD OPEN AIR
LØRDAG 4. AUGUST 2012 

11.45-01.00 I SØPARKEN, DYBVAD

dodo and the dodos i poul krebs
sweethearts i superspark i zididada

stig rossen og vennerne
Konferencier: Sebastian Dorset I Eventtelt med DJ i alle pauser

          		 	 	 	        GULDSPONSORER:

             SØLVSPONSORER:

dybvadopenair.dk

AfterParty 

med Rundt På Gulvet Band
23.30-01.00

Billetsalg:
www.festivalbilletter.dk

Nordjyske Bank, Dybvad - Dybvad Døgnkiosk - Spar Nord Sæby/Østervrå

Vognmand

Henrik Poulsen
             

“Rundt På Gulvet Band” og “Rockstop”  i pub-teltet i pauserne

11 
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Her kan du se de arrangementer borgerforeningen holder i Hørby. 
hvis du er mere interesseret i hvilke ting, der sker i Hørby kan du 
klikke ind på hjemmesiden www.hoerby-bynet.dk

Aktivitetskalender 2012 / 2013

30-05-2012 Tour De Pedal fra Aktivitetshuset, kl. 18:00
05-06-2012 Tour De Pedal fra Aktivitetshuset, kl. 18:00
  Afslutning og uddeling af præmier
11-08-2012 Torvedag og byfest
14-09-2012 Open-By-Night. Kl. 17:00-21:00
18-11-2012 Julebanko
01-12-2012 Julefrokost
02-12-2012 Juletræet tændes (Brugsens arrangement)
10-02-2013 Fastelavnsfest
Marts 2013 Hørby Messe
13-03-2013 Generalforsamling

Formand: 
Kjeld Ejstrud, Hyldevej 1, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 60 23 – 61 60 47 71 kjeld.ejstrud@youmail.dk

Besøg Hørby-Dybvad Skole på nettet 24:7:365

Se masser af billeder fra skolen – både til hverdag og fest – og læs om spændende projekter i klasserne, 
om vores struktur, visioner og fremtidsplaner, om skolebestyrelsens arbejde, praktiske oplysninger, 

buskøreplaner og meget, meget mere…

På gensyn på www.hørby-dybvadskole.dk!
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Torsdag den 29. marts blev der afholdt ordinær 
generalforsamling i Skæve Klubhus.

Formanden, Kurt Nielsen, bød velkommen. Første 
punkt på dagsorden var valg af dirigent, og her 
faldt valget på Axel Johansen, som konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

Derefter gav han ordet til formanden. Kurt Niel-
sen læste beretningen op. Af ting, der er sket i 
den foregående periode kan nævnes, at der har 
været afholdt 26 bestyrelsesmøder, vi har fået sat 
3 sponsorskilte op på gavlen, og har fået gang i 
en avisindsamling. Vi har også haft idrætsstævne 
– og som noget nyt blev der også her afholdt lop-
pemarked. Der var dog ikke den store omsætning, 
så det gør vi nok ikke igen. Vi har ikke deltaget i 
Dana Cup i Hjørring, som vi har gjort de seneste 
år. Vi har fået en Berner Sennen klub tilknyttet 
foreningen; de startede i begyndelsen af 2012 
og træner hver lørdag formiddag. Foreningen 
har fået anlagt 2 nye petanque-baner, så der nu 
rådes over 6 baner. Hvis nogen kunne tænke sig 
at komme i gang, eller bare prøve spillet, er der 
plads nok. Formandens beretning blev godkendt.

Herefter fik kassereren ordet – det var ”Madsen”, 
der læste regnskabet op, da vores kasserer var 

en tur på sygehuset. Af nyt kan nævnes, at der 
er kommet orden på vores økonomi – vi startede 
med en gæld på 64.000,- og er nu nede på 15.000,- 
Regnskabet blev godkendt.

Valg til bestyrelsen: På valg var John Bengtsen og 
Kristian Kempfner. Ingen ønskede genvalg. Valgt 
blev Axel Johansen og Karl Henrik Hansen ”Mad-
sen”. Suppleanter blev John Bengtsen og Camilla 
Tex.

Kontingent forbliver uændret.

Kurt Nielsen orienterede herefter om, at vores 
banepasser ønsker at stoppe, så der skulle gerne 
findes en ny.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrel-
sen sig sådan:

Formand: Kurt Nielsen
Næstformand: Axel Johansen
Kasserer: Mona Mortensen
Sekretær: Karl Henrik Hansen ”Madsen”
Menigt medlem: Orla Hansen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Den 9. april 2012 var det 40 år siden det var første skoledag på Hørby Ungdomsskole. Det har været 40 
spændende år hvor rigtig mange unge har fået lov til at opleve suset på en efterskole.
Skolen har udvidet adskillige gang i årenes løb og rummer nu næsten 150 elever i 9. og 10. klasse.
I forbindelse med jubilæet var det også tid til et navneskift til Hørby Efterskole, da efterskole er det ord 
skoleformen er kendt under i dag.

40 års jubilæum på Hørby Efterskole
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Ungdomsgudstjeneste i Badskær Kirke

Sogneaften om Indiensprojektet

Sogneaften om Indiensprojektet

Minikonfirmander i Skæve Kirke Palmesøndag

Minikonfirmander i Skæve Kirke Palmesøndag

Gospelkoncert med Joakim Hejslet og konfirmanderne

Gospelkoncert med Joakim Hejslet og 
konfirmanderne

Gospelworkshop med Joakim Hejslet 
og konfirmanderne
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Gospelkoncert med Joakim Hejslet og konfirmanderne

Konfirmanderne foran Hørby Kirke

Hørby GospelKids til Spaghetti-
gudstjeneste i Skæve Kirke

Minikonfirmanderne maler ikoner

Konfirmation i Hørby Kirke

Salmesang med 4.-6. klasse i Hørby Kirke

Salmesang med 4.-6. klasse i Hørby Kirke

Koncert med MAS-koret og Hørby Kirkekor i Hørby Kirke
15 
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Nyt fra Hyggeholdet

Så blev det forår, og en dejlig sommer er sikkert 
på vej! Det betyder, at søndagsmusik ved Ældre-
sagen holder sommerferie frem til den 5. august. 
Sidste besøg den 1. april var en meget festlig ople-
velse med god musik og sang.

Besøget fra Damernes Butik forløb fint, og de 
lokale mannequiner Edith, Lis og Åse klarede det 
hele i vanlig fin stil.

Nu har vi prøvet aftenunderholdning, og det var 
en fantastisk god oplevelse med MAS-koret. Vi 
fik rigtig sunget, nydt deres glade optræden, og 
endda lært dem Dybvad-sangen. I pausen nød vi 
Else og Elses bageri.

I maj fik vi desuden overstået tur til Rhododen-
dron-parken, ligesom gåturene er kommet godt 
i gang: Husk i øvrigt sangeftermiddagene om 
torsdagen.

Den store udflugt i år bliver til Nibe, så vi håber 
på godt vejr den 19. juni.

God sommer til alle!

Med venlig hilsen
Ældrecentret og Hyggeholdet

Lone C. Pedersen 
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Den anden onsdag i maj var det Den Kommunale Dagplejedag.
Vi valgte at fejre dagen ved, at vi mødtes i vores legestue, og kl. 14 skulle vi gå optog gennem byen. 
Vi havde pyntet vores barnevogne med flag og bøgegrene. De mindste fra børnehaven deltog også. Det er 
altid et glædeligt gensyn, med alle de børn som vi har sendt i børnehave.

Der var også mange forældre og søskende, der deltog i optoget. Første stop på turen var ved Sparekas-
sen Vendsyssel. Vi blev taget godt imod af personalet og en fin flagalle. De havde kager til alle - det var 
dejligt! Det siger vi tusind tak for. Næste stop var ved Hørby Dagli´ Brugs og der fik vi en stor kasse læk-
kert frugt. Tusind tak. Så gik turen omkring børnehaven, hvor alle børnene stod og vinkede til os, det var 
rigtigt festligt. Så gik turen retur til legestuen.

Her var der dækket op til fest. Først skulle vi synge og hygge os. Anette var kommet med sin guitar, og 
hun spillede og sang. Det var et godt og festligt indslag, som vi alle nød. Hun fik alle med både voksne 
og børn. 

Nu skulle der spises kage og boller, som forældrene havde bagt, det var super lækkert og vi fik saftevand 
og kaffe i dagens anledning.

Tak til Sparekassen, Dagli´ Brugsen og Anette Bilde. Tak for alle 
kagerne og hjælpen til oprydning :D
Vores næste arrangement med forældre og søskende er en tur i 
Farm Fun den 15 juni.

Med venlig hilsen dagplejerne i Hørby 
 



Ba
by

sa
lm

es
an

g

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!

Babysalmesangen foregår i Volstrup Kirke og næste hold starter i august. Følg med i lokalavisen.
Vi mødes kl. 10.00 og er sammen i kirken i ca. 40 min. – og hygger os i graverboligen bagefter!

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

H
ør

by
 K

ir
ke

ko
r

17 

Stor koroplevelse i vente….

I foråret blev der opført musical på Hørby Ef-
terskole,  både af skolens egne elever men også 
byens børn var på scenen. De fleste sangere og 
skuespillere bestod af børn fra Hørby Kirkekor, 
men også tre piger fra Skæve Koret var med, samt 
en flok Gospelkids. Alt gik godt og børnene var 
så dygtige, så måske kan de opleves på de skrå 
brædder igen – det håber vi….

I begyndelsen af sommerferien lørdag d. 30. juni 
skal Hørby Kirkekor for første gang være med 
på Folkekirkens Ungdomskors landsstævne. Det 
foregår i Aalborg og bliver noget helt andet end 
det korsang vi er vant til hjemme i lille Hørby. For 
det første kommer der 600 korsangere i alderen 10 
– 18 år og så er det lidt sværere materiale de skal 

lære. bl.a. skal de synge efter kornoder – men det 
er godt og lærerigt. Det bliver en kæmpe ople-
velse!

Hvis man har lyst til at høre korene undervejs på 
stævnet, er det muligt på følgende tidspunkter:

Søndag d. 1. juli kl. 10.15 synger Hørby Kirkekor 
sammen med koret fra Sønderup-Suldrup i Aaby 
Kirke.

Mandag d. 2. juli er der om aftenen generalprøve i 
to af Aalborgs kirker. Kontakt Anette Bilde Jacob-
sen for flere detaljer.

Tirsdag d. 3. Juli kl. 19.00 er der stor koncert med 
alle korsangere på Nordkraft ”Syng for livet! Den 
levende gudstjeneste” Pris 50 kr.



Sæbyegnens kirkehøjskole har nu ”kørt” i to 
sæsoner med stor succes. 

Vi har gennemsnitligt været 75 deltagere pr. gang, 
og har i de to forløbne sæsoner haft spændende og 
inspirerende foredragsholdene på programmet, 
og spørgelysten har været enorm. 

Der har alle aftener været en rigtig god stemning 
med god snak ved bordene i forbindelse med 
spisningen. 

Arbejdsgruppen har sammensat program for den 
nye sæson 2012/13 med spændende talere og 
emner.

Arbejdsgruppen har nu besluttet, henset til, at 
der til november kommer nye menighedsråd, og 
da konceptet synes bæredygtigt, at der indgås 
en skriftlig aftale (vedtægter) mellem de 5 me-
nighedsråd (Understed-Karup, Hørby, Skæve, 
Volstrup og Sæby), som har samarbejdet om 
kirkehøjskolen.

Højskoleaftnerne forløber som hidtil. Intet for-
andres i forhold til konceptet, men af hensyn til 
regnskab m.v. er det nødvendigt med en skriftlig 
aftale menighedsrådene imellem.

De respektive menighedsråd har tiltrådt de ved-
tægter, som arbejdsgruppen har fremlagt.

Ifølge det udarbejdede forslag til vedtægter sker 
indkaldelse til generalforsamling i de respektive 
menighedsråds kirkeblade.

Arbejdsgruppen indkalder derfor til stiftende 
generalforsamling torsdag den 14. juni 2012 kl. 
19.00 i Mariehuset, Strandgade 13, Sæby, med 
følgende dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Arbejdsgruppen aflægger beretning om kirke-

højskolens virksomhed i det forløbne år.
• Fremlæggelse af det ”reviderede” årsregnskab 

til godkendelse.
• Fremlæggelse af budget for det kommende år.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses-

suppleanter
• Valg af revisorer og revisorsuppleant.
• Eventuelt.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen
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• Gnisten er en børneklub under Dan-
marks Folkekirkelige Søndagsskoler.

• Gnisten er for alle børn mellem 6 og 
12 år.

• Det foregår hver tirsdag mellem
16 og 17.15 i Dybvad Missionshus
på Idskovvej.

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

Velkommen i GNISTEN

Vi glæder os til at se jer!
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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:
Onsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
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Hørby Lokalhistorisk for-
ening har modtaget dette 

billede,
men ved ikke hvem per-

sonerne er.
Kan nogen hjælpe os?
tlf. 98466202  ell.  98466367

 
Vi holder sommerferie 
indtil den 5. september 

2012
derefter åben onsdag i lige 

uger fra kl. 19 - 21
 

Hilsen bestyrelsen

Anlægget i Skæve.
Den 16/6 2012 kl. 15.00.

Kaj kommer og bager gammeldaws jødekager; som vi 
selvfølgelig drikker kaffe og te til. 
Musikkorps Sæby giver koncert.

Mens vi venter på, at grillen varmes op, vil vi lege 
gammeldaws selskabslege.

Mad til grillen skal I selv have med, øl og sodavand 
sælges til de altid billige priser.

Med håb om at vi ses.
Skæve Borgerforening.
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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: 
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

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

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, 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

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

Bibelkredsen

Hørby Folkedanserforening

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

Graver søges til Skæve kirke
Stillingen som graver ved Skæve Kirke (37 timer pr. uge) er ledig

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøgere til stillingen bl.a. kan varetage og 
være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m., forberede og medvirke ved gudstje-
nester og kirkelige handlinger, vejlede kirkegårdens brugere, arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt,
er udadvendt og imødekommende, fleksibel, engageret, initiativrig, kommunikerer godt både i skrift 
og tale, har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter, har 
kendskab til EDB, har relevant faglig uddannelse, fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt 
samarbejde med kirkens øvrige personale

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets kontaktperson 
Anni Nielsen på telefon 98 86 91 76 eller formand Henning Holm Olesen på telefon 98 86 90 98. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til formand for menighedsrådet ved Skæve Kirke, Henning Holm 
Olesen, henningholm@mail.dk - ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 11. 
juni 2012.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 18. juni 2012. Menighedsrådet kan oplyse, at der 
vil blive indhentet referencer.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden www.skaevesogn.dk
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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.

Juni 3/6 Skæve 9.00 MV Trinitatis
  Badskær 10.30 MV Trinitatis
 10/6 Badskær 9.00 MV 1. s. e. Trinitatis
  Skæve 10.30 MV 1. s. e. Trinitatis
 17/6 Skæve 9.00 MV  2. s. e. Trinitatis
  Hørby 10.30 MV 2. s. e. Trinitatis; Kirkekaffe
 24/6 Badskær 9.00 HMP 3. s. e. Trinitatis

Juli 1/7 Hørby 9.00 MV 4. s. e. Trinitatis
  Skæve 10.30 MV 4. s. e. Trinitatis
 8/7 Skæve 9.00 MV 5. s. e. Trinitatis
  Badskær 10.30 MV 5. s. e. Trinitatis
 15/7 Hørby 9.00 MV 6. s. e. Trinitatis; Kirkekaffe
  Skæve 10.30 MV 6. s. e. Trinitatis
 22/7 Skæve 9.00 JSM 7. s. e. Trinitatis
 29/7 Hørby 10.30 JSM 8. s. e. Trinitatis

August 5/8 Skæve 9.00 JSM 9. s. e. Trinitatis
 12/8 Skæve 10.30 MV 10. s. e. Trinitatis
 19/8 Badskær 9.00 MV 11. s. e. Trinitatis
 26/8 Hørby 10.30 MV 12. s. e. Trinitatis; Kirkemarch

September 2/9 Badskær 9.00 MV 13. s. e. Trinitatis
  Skæve 10.30 MV 13. s. e. Trinitatis
 9/9 Badskær 10.30 MV 14. s. e. Trinitatis; Kirkekaffe
 13/9 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste – Gud og Guf
 16/9 Hørby 9.00 JSM 15. s. e. Trinitatis
 23/9 Skæve 10.30 MV 16. s. e. Trinitatis; Høstgudstjeneste
 30/9 Skæve 10.30 MV 17. s. e. Trinitatis
  Hørby 19.00 MV 17. s. e. Trinitatis; Konfirmandvelkomst

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

Deadline for næste sogneblad: 5. august 2012
Næste blad udkommer den 28. august

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com
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Gudstjenester på
Dybvad Ældrecenter
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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 i efteråret 2012:

13. september i Skæve Kirke – 11. oktober i Bad-
skær Kirke – 15. november i Badskær Kirke

Spaghettigudstjeneste
Gud og Guf
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Tirsdag den 12. juni
Tirsdag den 14. august

Tirsdag den 11. september

Ældre fra området er meget velkomne til at være 
med disse eftermiddage.

Vi begynder med kaffebord kl. 14.00,
hvorefter der er en kort gudstjeneste med alter-

gang.

I august starter Hørby Kirkekor op igen efter kor-
stævne og sommerferie. Det er for drenge og piger 
fra 3.kl. og opefter. 
Også Gospelkidsene (0.-2.kl.) synger igen efter 
ferien. 
Øvetidspunkter for begge kor er endnu uvist, 
men hold øje med sognevedsaeby.dk og opslag på 
skolerne.

Venlig hilsen Anette Bilde Jacobsen
mobil: 41584054

Hørby Kirkekor og Gospelkids

Børnekor i  Skæve
Gospelkids er for børn fra 0. - 2. klasse.

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

Døbt i Skæve Kirke

Skæve Kirke 18. marts 2012:Marcus Eriksen
Forældre: Mette Eriksen og Steffen Olesen
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Sommerfest i præstegårdshaven
Torsdag den 14. juni kl. 17.30
er der fælles sommerfest i præstegårdshaven for Hørby 
og Skæve sogne. Medbring kød til grillen, så sørger
Menighedsrådene for resten. I løbet af aftenen vil vi synge 
nogle af sommerens dejlige sange
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller 
mv@km.dk senest tirsdag den 12. juni

Kirkemarch
Søndag den 26. august
er der kirkemarch. Afgang fra Hørby Brugs kl. 9.00.
Vandretur til Hørby Kirke, hvor der serveres kaffe og 
rundstykker inden gudstjenesten i Hørby Kirke kl. 10.30

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


