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Der er snart valg til menighedsrådet! Og fra I år bliver der ét fælles råd for Skæve og Hørby Sogne.

Med hvad er et menighedsråd?

Helt fra kirkens begyndelse, har det været nødvendigt at træffe beslutninger om, hvad kristendommen 
er, og hvordan kirken skal være. 
Det har op gennem århundrederne været meget forskelligt, hvordan kirken har indrettet sig, og hvor stor 
indflydelse de enkelte medlemmer af kirken har haft.
Menighedsrådene blev indført i Danmark i 1903 - og siden har der været menighedsråd i hvert eneste 
sogn i landet. Som navnet antyder, består rådet af en række medlemmer af menigheden. Det kommende 
fælles Menighedsråd i vore sogne kommer til at bestå af 8 valgte medlemmer (4 fra hvert sogn) + præ-
sten.

Men hvad laver et menighedsråd egentlig? 

Menighedsrådet står for økonomien, og er ansvarlige for at lægge budget. Når man lægger budget, 
lægger man også en linje, som afspejler, i hvilken retning man arbejder. Afsætter man mange penge til 
konfirmandundervisning, afspejler det, at man vægter netop det højt. Det kunne også være man valgte 
at satse på foredrag, ældre-arrangementer, minikonfirmander, kirkekoncerter, skole-kirke samarbejde, 
anderledes gudstjenester, julearrangementer, sangaftner eller spagettigudstjenester. Ja, mulighederne er 
mange, så det er op til menighedsrådet at prioritere.
Det er også menighedsrådets opgave at vedligeholde og istandsætte kirkerne og præstegården.
Og så er det også menighedsrådets opgave at ansætte personale ved kirkerne. Som arbejdsgiver er menig-
hedsrådet bl.a. ansvarlig for, at de ansatte har gode rammer om deres arbejde, og at de får mulighed for 
efteruddannelse.

Men, hvorfor er det nødvendigt med et menighedsråd?

Det er det, fordi kirken er levende. Kirken er ikke kun en institution eller en bygning - kirken er også dig 
og mig. Derfor siger man også, at kirken er bygget af levende sten. Kirkens fundament er Jesus Kristus, 
men byggestenene er menigheden - alle de mennesker der hører til kirken. Uden Kristus og uden den 
levende menighed var selve kirkebygningerne ikke meget værd. 
Og menighedsrådet er vigtigt, for at den levende kirke kan trives. For som nævnt skal menighedsrådet 
sætte de rammer som menigheden skal fungerer under. Og helt konkret er menighedsrådet jo med til at 
træffe beslutninger, der har betydning for hele menighedens liv og vækst.

Derfor er det vigtigt, at nogen tager den opgave på sig - måske er det noget for dig?

Se information om valget på side 14.

Sognepræst Mette Volsgaard
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

KFUM spejderne i Hørby
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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

L e j r -

bål, palmestrand og sammenhold er 

blot nogle af stikordene til årets sommerlejr for Hørby 

trop. 30 spejdere er netop hjemvendt efter 9-dages som-

merlejr i Holstebro på Danmark’s største spejderlejr. Her bød 

ugen bl.a. på gourmet mad over bål, opbygning af lejrplads i 

rafter og reb, store lejrbål med de sorte spejdere og festfyrværke-

ri, flashmob i Holstebro by og til sidst en stor koncert med Alpha-

beat. Hørby spejderne boede i Strandens kvarter sammen 

med resten af Frederikshavn kommune, hvor en kopi af 

palmestranden var medbragt. Her blev der bl.a. spil-

let volleyball turnering, hvor Hørby spejderne 

spillede sig til både en 1. og 2. plads. På 

Spejdernes lejr havde Hørby spejder-

ne valgt at være venskabsgruppe 

for 25 spejdere fra Schweiz, hvil-

ket skabte nye venskaber på 

tværs af sprog og kultur. 
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Nu er sommerferien ved at være forbi og vi har 
sendt 20 børn af sted til SFO og skolestart. Pt. er 
der 43 børn indmeldt i børnehaven, og i løbet af 
efteråret forventer vi at blive fuldtallige igen.

Vi har i juni måned haft en fællesuge, hvor vi i 
år havde inviteret forældre til at blive inddraget 
samt opleve børnenes hverdag i børnehaven.
Dette var udtænkt på et realiseringsværksted, som 
vores pædagog Lise deltog i. Udfordringen som 
værkstedet arbejdede med lød: ”Hvordan kan vi 
tænke forældrenes ressourcer offensivt og udfor-
dre vores traditioner for forældresamarbejdet?” 
Det blev en rigtig god og spændende uge, hvor 
mange forældre deltog. Hver dag blev der arbej-
det i hold omkring en aktivitet, der var planlagt 
ud fra vores læreplanstemaer. Sidste dag, om fre-
dagen, blev afsluttet med et kæmpe OL, hvor der 
bl.a. blev dystet i støvlekast og ballonskydning.

Vi modtog mange tilbagemeldinger fra forældrene 
og her er nogle af dem: ”syntes det var en rigtig 
god dag og en god ide”, ”spændende at opleve 
børnenes hverdag”, ”fint at aktiviteterne har re-
lation til det daglige i børnehaven” og” fedt med 
kvalitetstid med børnene”.

I juli måned, hvor der jo var skiftende vejrforhold, 
blev aktiviteterne tilpasset disse. Det blev både 
til en tur på stranden, besøg på Voergård slot, leg 
med vandpistoler samt en masse leg på legeplad-
sen.

Vi havde samarbejde med SFO’en i 2 uger, hvor 
Britta og skolebørn mødte ind i børnehaven. Vi 
havde det rigtigt hyggeligt og dejligt at opleve de 
store børn sammen med vores ”små”.

Det betyder meget for vores samarbejde, at vi 
også kan hjælpe hinandens huse, og derigennem 
udnytte vores ressourcer på bedste måde. Tak til 
alle forældre som støtter dette samarbejde.

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Klinik Hotstone
Vinni Riegels - Ålborgvej 416 - 22 52 62 13

DHF Fodbold til Kattegat Cup i Grenå

Onsdag i uge 30 drog 98 forventningsfulde fod-
boldspillere og deres trænere – samt forældre (i 
alt 35 camping-enheder) til Grenå for at deltage i 
årets Kattegat Cup, som efterhånden er blevet en 
tradition for både spillere og forældre.

Mens spillerne er indkvarteret på skoler i nær-
heden af fodboldbanerne camperer forældrene 
lige op af fodboldbanerne – og der er således rig 
mulighed for at følge de mange DHF hold på tæt 
hold. Der blev spillet mange gode kampe – og 
vi var rigtig heldige med vejret. Om aftenen var 
der hygge på campingpladsen hvor folk samlede 
borde og stole og sad  i grupper og grillede og 
hyggede sig. Tak til alle for en kanongod tur til 
Cup. Vi glæder os allerede til næste år.

Her er resultaterne for alle DHF hold ved Kattegat 
Cup 2012: 
 
U9 Drenge: Bronze 
U11 Drenge: 4. plads 
U13 Drenge: 4. plads
U14 Drenge: Bronze 
U15 Drenge: Sølv 
U17 Drenge: Kvartfinaleplads  
U12 Piger: Bronze  
U15 Piger: Bronze 
U18 Piger: 6. plads

Stort tillykke til medaljevinderne.

Siden sidste udgivelse har vi i Dybvad Boldklub 
afholdt idrætsuge. Det skete som sædvanlig i uge  
25.
Idrætsugen startede med afholdelse af gadefod-
bold og grisefest. Gadefodbolden blev flere gange 
generet af regnvejr. Finalen blev afviklet inden-
dørs i Dybvadhallen, og blev vundet af Aalborg-
vej.  Bedste udklædning gik til Sydbyen.  
Mandag blev der afholdt børneturnering for U5, 
U7, U8, U9, U10 og U11 tirsdag var der ungdoms-
turnering med U12, U13 og U15. 
Onsdag blev der afholdt firmaturnering mellem 
lokale firmaer. Idrætsugens afslutning foregik 
torsdag med familieaften. Først med spisning, 
hvor der blev serveret pasta og kødsovs. Der-
næst var der lokalt mesterskab i ”bordfodbold”. 
Kampene foregik på multibanen og spillerne 
var bundet fast med tov på tværs af banen. Den 
enkelte spiller kunne derfor kun flytte sig til siden.  
Det var nogle sjove kampe der blev spillet.                                                                             

Hele ugen havde vi tombola med meget flotte 
gevinster, sponseret af byens og omegnens for-
retningsdrivende.  Vi vil meget gerne benytte 
lejligheden til at takke for disse gaver. 

Herre senior i Dybvad Boldklub er rykket op 
i serie 4. Herfra skal lyde et stort tillykke med 
det. Efter sommerferien vil Kristian Birkkjær og 
Henrik ”Dy” Jensen være trænere for klubbens 
seniorhold. 

Vi har jo også alle været medhjælpere ved Dyb-
vad Open Air. Igen en fantastisk oplevelse med 
masser af godt musik. Nu venter vi spændt på det 
økonomiske resultat.

På Dybvad Boldklubs vegne
Kirsten Jensen 
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Hørby-Dybvad Skoles to nye 0. klasser ved skolestarten den 14. august 2012.
På billederne ses også børnehaveklasselederne Eva Poulsen og Jette Ihlow.

Husk, at der er mange flere fotos fra skolens hverdag på hjemmesiden
www.hoerby-dybvadskole.dk



G
lim

t f
ra

 D
yb

va
d 

O
pe

n 
A

ir
 2

01
2

8 



G
lim

t f
ra

 D
yb

va
d 

O
pe

n 
A

ir
 2

01
2

9 



In
dr

e 
M

is
si

on
 i 

D
yb

va
d

Program forår 2012

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne begynder kl. 19.30

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. 4. sep. kl. 14: Sognepræst Johnny S. Madsen, Torslev

Tirsdag d. 2. oktober kl. 14.
Tirsdag d. 6. nov. kl. 14.

 
Vel mødt til nogle hyggelige og indholdsrige eftermiddage.

Du er velkommen til at tage din ”nabo” med.
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Landsstævne i Aalborg

Hørby Kirkes børne- og ungdomskor har været 
på korstævne i Aalborg i sommerferien. 650 
korsangere fra hele Danmark var med og de syv 
piger fra Hørby fik en uforglemmelig oplevelse. 
Nu glæder korlederen sig til at komme i gang 
med et nyt år – med nye musikoplevelser…

H
U

K
Så er det tid til at Hørby Ungdomsklub igen 
åbner, hvor børn og unge fra 5. klasse og opefter 
mødes. I ungdomsklubben kan man være sammen 
med sine venner, spille playstation, Wii, bordfod-
bold, pool eller hænge ud i baren over en Cocio, 
toast og en pose blandet slik. 

Klubben har åbent mandage kl. 18:45-21:45 og 
torsdage kl. 18.45-21.45

Første klubaften er torsdag d. 6. september 2012. 
Ud over de almindelige klubaftener har vi også 
mange arrangementer som netparty, juleshoppe-
tur til Aalborg, bowlingtur, klubfester m.v. 
Vi holder til i Aktivitetshuset i Hørby, og vi glæ-
der os til at se dig. 

Venlig hilsen HUK’s personale:
Lars, Johanne, Mathilde, Cecilie, Jens, Nicolai og Signe  

11 

Nyt fra Hørby Ungdomsklub - HUK!
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Byfest i Hørby

Lørdag d. 11. aug. var der byfest i Hørby. Idræts-
foreningen og Hørby og Borgerforeningen havde 
i fællesskab tilrettelagt en dag med rigtig mange 
aktiviteter. Vejrguderne viste fra den bedste side 
med masser af sol og der var flot tilslutning fra 
Hørby og omegn.

Dagen startede med gratis kaffe og rundstykker 
på Brugsens plads. Fra kl. 9, var der torvedag, 
med mange boder opstillet med legetøj, blomster, 
møbler og meget andet, som kunne erhverves til 
rimelige priser. 

Ved middagstid spillede Sæby Musikkorps op og 
de gav en rigtig flot koncert med mange tilhørere.
Om eftermiddagen var der sæbekasseløb med ca. 
20 biler.

Pensionistforeningen havde lavet et arrangement: 
”Rødvinspetanque”. Der var god tilslutning til 
arrangementet.

Om aftenen var der spisning i det opstillede telt. 
Også her var der en fantastisk god opbakning 
til foreningernes arrangement. Der blev serveret 

helstegt gris m/ tilbehør, og den gode stemning i 
teltet blev bakket op af Per Ejstrud, som stod for 
den musiske underholdning.

Dagen blev helt igennem vellykket, hvilket kun 
var muligt med den flotte opbakning fra lokalsam-
fundet. De to foreninger har mod på i samarbejde, 
at gentage succes’en i 2013. 

Vi takker vore sponsorer:

Niels Kristian Oien - Henrik Hansen - Hørby 
Bageri - Sæby Festservice - Dagli Brugsen, 
Hørby - Mirna & Leif – Kjeldgårds Gartneri - 
Høyrup Tøj – Brunø Dybvad

Allerede fredag den 14. september er Hørby 
igen klar med festligheder. Der er nemlig 
Hørby By Night som åbnes kl. 17.00 ved 
borgmester Lars Møller. Herefter vil der være 
korsang, kagebagning i bageriet for byens 
børn, salg af mad og drikke, musik, gode til-
bud og meget mere....

Siden sidst har vi haft bagedag i anlægget, der kom ca. 20 personer. Det regnede desværre den dag, men 
vi siger tak til Kaj for at han vil bage jødekager i den gamle ovn.

Nye tiltag i Borgerforeningen:
Vi håber, at byens borgere vil støtte op om Spis Sammen, vi har sat et par datoer på som er:
Mandag den 24-9 kl. 18.00 - sidste tilmelding er den 20-9 til Henning på tlf 23252054 - 98869259 
Mandag den 22-10 kl. 18.00 - sidste tilmelding er den 18-10 til Henning på tlf 23252054 -98869259  
Alle er velkommen. Pris pr. person voksne: 50,00 kr. Børn op til 10 år: 30,00 kr. Drikkevarer til sædvanlige 
billige priser.
Julefrokost som sædvanlig sidste fredag inden første søndag i advent, det bliver fredag den 30-11 kl. 
18.00 - prisen forventes at blive ca. 100,00 kr. pr voksne og 50,00 kr. for børn.

På Skæve Borgerforenings vegne
Lone Hede
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Menighedsrådsvalg: 

Nye kandidater søges nu...
Kirkens lokale ledelse er på valg. Der skal vælges i alt 8 medlemmer af menighedsrådet i Hørby og Skæve 
sogne, og nye kandidater er meget velkomne. Valget finder sandsynligvis sted i forlængelse af det plan-
lagte fælles orienteringsmøde for de to sogne,

onsdag d. 12. september 2012 kl. 19.00 på Dybvad Kro

På orienteringsmødet får deltagerne et indblik i menighedsrådets opgaver og kompetencer. De får også 
viden om arbejdet i det forløbne år – og et kig på fremtidens opgaver. Og så skal det selvfølgelig handle 
om valg med en gennemgang af reglerne for opstilling. Orienteringsmødet er for alle – uanset om man 
ønsker at stille op eller ej. 

Nuværende menighedsråd har i samråd med Frederikshavn Provsti og Aalborg Stift besluttet, at der i det 
fælles Skæve-Hørby Pastorat fra den nye valgperiodes start den 2. december 2012, skal være eet menig-
hedsråd med 8 valgte medlemmer; 4 fra hvert sogn. Der kan blive mulighed for at udarbejde en liste fra 
hvert af de to sogne, hvis det ønskes. 

Hvor og hvornår afholdes der opstillingsmøde?
Deltagerne på orienteringsmødet d. 12/9 2012 kan beslutte at fortsætte aftenen med et opstillingsmøde. 
Her er målet at få opstillet en fælles kandidatliste på en god og demokratisk vis. Interesserede kandidater 
opfordres derfor til at være tilstede på både orienterings- og opstillingsmødet. Der kan naturligvis også 
afholdes andre opstillingsmøder. Indleveres der flere kandidatlister til valgbestyrelsen, bliver der afstem-
ningsvalg d. 13. november. 

Vi håber at se rigtig mange til mødet!
 
Kontakt: 
Mere information om orienteringsmødet – og om menighedsrådets arbejde – kan fås ved henvendelse til 
menighedsrådsformændene Henning Holm Olesen (Skæve) og Hans Abildgaard Jensen (Hørby). 

Vigtige datoer og fakta:
12. september: orienteringsmøde kl. 19.00 på Dybvad Kro
2. oktober 2012 kl. 19.00. Sidste frist for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen. Hvis der ved 
fristens udløb kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses valget og listen er valgt.
13. november: menighedrådsvalg. Der afholdes afstemning i de sogne, der har mere end én liste at vælge 
imellem. Ved sidste valg i 2008 blev der afholdt afstemningsvalg i godt 7 % af sognene. 

Der er ca. 1900 sogne i Danmark, og godt 13.000 menighedsrådsmedlemmer er på valg. Se mere statistik på www.
menighedsraad.dk 

På www.menighedsraadsvalg2012.dk kan kandidater og andre interesserede læse meget mere om menighedsrådenes 
opgaver, se en guide til opstilling og hente inspiration. 
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Den 23. juni i år havde borgerforeningen traditio-
nen tro arrangeret Skt Hans fest i Søparken. Men 
i år skulle vi samtidig holde indvielsesfest for det 
nye hus i Søparken.

Som nævnt først på året, havde vi forhåbninger 
om, at huset ville blive færdigt i år. Og det har vi 
nået. Med utrolig stor opbakning fra Dybvad By 
og omegns borgere lykkedes det at blive færdig 
med huset til indvielsesfesten i forbindelse med 
Skt Hans. Helt fra start er der blevet arbejdet med 
flere forskellige huse, men det lykkedes ikke i før-
ste omgang, at finde et passende hus. Vores nye 
hus dukkede op, da vognmand Henrik Poulsen 
skulle nedrive en børnehave i Frederikshavn. Han 
kunne se mulighederne ved huset, og ønskede 
derfor, at Dybvad By skulle have det. Hermed 
var vejen lagt for vores nye hus.Det lykkedes at 
få lov at få huset til Dybvad, og i dag, hvor huset 
står færdigt, er der ingen tvivl om at det er det 
helt rigtige hus til Søparken. Det skaber en samlet 
helhed for området. Det virker utrolig indbydende 
for alle brugere af Søparken. Huset skaber med 
sin indretning i form af rigtig dejlige lokaler nogle 
fantastiske muligheder for de foreninger, som er 
brugere af huset. Dybvad By har fået et helt unikt 
hus, som vil være med til at skabe gode rammer 
for Søparken mange år frem.

Der har været udvist stort engagement fra mange 
sider af, men Torben Hansen har i den forbindelse 
været den store koordinator/ tovholder for så vel 
store som små opgaver, og det har uden tvivl væ-
ret medvirkende til, at huset allerede står færdigt.

Fra borgerforeningens side, skal lyde en stor tak 
til alle som har bidraget til arbejdet omkring hu-
set, såvel ude som inde, stort som småt. MANGE 
TAK!

Vi havde valgt at slå indvielsen af huset sammen 
med Skt Hans festen i Søparken. Arrangementet 
blev sat i gang af vores egen Lars Pedersen, som 
bød velkommen til borgmester Lars Møller, som 
holdt tale. Herefter klippede borgmesteren den 
røde snor over til huset, og hermed var huset 
åbent for alle interesserede. I huset var der udstil-
ling med billeder fra Dybvad Bys udvikling, samt 

diashow over forløbet med huset. Der var stor 
interesse.

I år var alle sejl sat, så der skulle være noget for 
både voksne og børn. For børnene var der ar-
rangeret skattejagt, og den vakte stor jubel. Der 
var præmier til alle deltagere + medaljer til det 
vindende hold sponsoreret af Jytte Brinkmann. 
Snobrødene vakte igen år stor glæde, og ud fra 
antallet af udleverede snobrød, vurderer vi, at der 
var en del flere børn end tidligere år. Borgerfor-
eningen var vært ved et mindre traktement, som 
kunne nydes både inde - og ude under telt, som 
spejderne satte op, da vejret var en lille smule 
ustabilt. Bålet ville ikke lige lade sig antænde, men 
med lidt hjælp kom der gang i det, og brændte 
derefter i flere dage. Som noget nyt var der i år 
lavet et mindre bål ude på Søen, som blev rigtig 
godt modtaget af alle. Vi overvejer, om der til 
næste år, kun skal være ét stort bål på Søen.Bor-
gerforeningen var yderst tilfredse med opbaknin-
gen til arrangementet, og der vurderes, at der var 
omkring 250 fremmødte i løbet af aftenen.

Vi vil opfordre alle til at gå ind på www.dybvad-
by.dk under Søparken og se de mange billeder og 
beskrivelser af arbejdet vedr. huset.

Kommende arrangementer:

Besøg hos vinbonde ved Hjallerup søndag den 9. 
september om eftermiddagen. Nærmere informa-
tion vil blive slået op i byens forretninger.

Henriette Jensen og Louise Jensen
Dybvad Borgerforening
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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. Se sognevedsaeby.dk for 
yderligere information.
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
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9. juni 2012 viet i Hørby Kirke:
Lone Østergaard Lauritzen og Frank 
Vilhelm Lauritzen

12. august 2012 døbt i Skæve Kirke:
Sebastian Mellergaard Berg Kristiansen

11. august 2012 viet
i Skæve Kirke:
Annika Sønderby Rishøj
og Anders Rishøj 

11. august 2012 viet i Skæve Kirke: 
Christina og Peter Dige Rejkjær

28. juli 2012 viet i Skæve Kirke:
Carina Trangeled Troldborg og 
Bjarke Troldborg

28. juni 2012 viet i Skæve Kirke: 
Anna Margrethe Staub og Christian 
Bruno Nissen

23. juni 2012 døbt i Skæve Kirke:
Siv Møller Egebak. Samtidig blev forældrene Mai-
britt og Christian Møller Egebak kirkelig velsignet.

16. juni 2012 viet i Hørby Kirke:
Rikke Anita Jensen og Morten 
Jensen
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Lørdag den 11. august 2012 holdt vi et velbesøgt 
Petanquestævne i strålende solskin. Alle 12 hold 
gik til opgaven med godt humør.

Vi startede kl. 13 med 3 spil. Kl. 15 fik vi kaffe, og 
derefter fik vi et spil inden vinderne blev fundet.

1. præmien gik til Karen og Ejvynd fra Østervrå 
Petanque

2. præmien gik til Sonja og Ejvind fra Hørby Pe-
tanque

3. præmien gik til Kaj og Poul fra Lyngså Petanque
H
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Trods det lidt ustadige sommervejr har vi haft mange 
gode oplevelser. Turen til Nibe forløb i fint vejr. Vi 
fik en dejlig køretur til Nibe, hvor vi indtog en fin 
frokostbuffet efterfulgt af kaffe. Der blev tid til en lille 
gåtur langs molerne i solskin. Hjemturen gik over Vej-
lerne og undervejs blev der uddelt slik i store mæng-
der fra Dybvad Taxi. Tak for det.

Sidst i juni skulle vi i Søparken til eftermiddagskaffe, 
og det var selvfølgelig regnvejr. Men så fik vi indviet 
vores nyindkøbte regnslag, og kunne nyde kaffen 
med hjemmebag i det nye hus.

Tirsdagsgåturene i sommerferien har bragt os til gode kaffesteder i byen. Tak til dem, der har inviteret os 
indenfor. I kan tro vi har nydt det.

Der har været afholdt banko, som altid er populært, og sidst i juli en fin grillaften. Vejret var så fint, at 
det kunne foregå på terrassen. Desværre fungerede elevatoren ikke, så der var nogle, som blev forhindret 
i at deltage. Ærgerligt.

Nu er planlægningen af efteråret så småt i gang og Søndagsmusik med Ældre Sagen er begyndt. Husk 
alle er velkomne, se annoncer i ugeavisen.

Lone Carl Petersen og Elsebeth Larsen
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Så starter vi igen den 3. oktober 2012 kl. 
19-21, kun onsdage i lige uger.
Vi modtager gerne ting fra jer!

Alle er velkommen!
Hilsen bestyrelsen

18 

• 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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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

19 

Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæ-
vevej 69, undtagen i skolernes ferier.

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

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

Ulveunger:
Onsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
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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: 
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:
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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Onsdag den 12. september 2012 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hybenvej 26, Hørby
4. samling: Nåden alene! Gud bruger mørket. Samme aften valg af udvalgsmedlemmer.

Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.30
Bibeltime hos Lis og Vang Lundegård, Hybenvej 3, Hørby
5. samling: Nåden alene! Retfærdiggørelse en syndfri synder

Onsdag den 14. november 2012 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlenschlæger, Ålborggårdvej 49
6. samling: Dåben, nadveren og forkyndelsen. Nåden formidler.

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.

Bibelkredsen

Hørby Folkedanserforening
Hørby Folkedanserforening starter ny sæson torsdag d 20. september 2012 kl. 19.30-21.30 på 
Hørby Skole. ”Gør alvor af det”- alle kan deltage! Pris fra 20/9-28/11 225.00 Kr
Oplysninger telf: 98466 352 / 2123 4764.

Efter mange års ansættelse har Harry Mortensen valgt at stoppe som graver ved 
Skæve kirke. Hermed må vi sige farvel til en pligtopfyldende, pålidelig medarbejder, 
der har kendt sit ansvar på kirkegården, og på værdig vis deltaget ved gudstjenester, 
bryllupper, begravelser m.m. Stor tak til Harry, og held og lykke i den nye tilværelse 
som pensionist. Efter gudstjenesten den 2. september vil der blive afholdt afskedsre-
ception med frokost i præsteboligen. 

Som ny graver er ansat Anita Jensen, der i nogle år har været den ene af vores
2 gravermedhjælpere. 
Held og lykke til Anita i den nye stilling - vi håber på mange års godt samarbejde. 

25 års jubilæum og afsked med organist Birger Skovholm: 
1. november har Birger været ansat 25 år ved Skæve Kirke, og 40 
år som organist i Den danske Folkekirke. 
Det mener han er nok, og spiller for sidste gang i Skæve den 4. 
november. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde på fro-
kost i præstegården. 
Der vil være mere om jubilæum og afsked i næste udgave af 
Sognebladet.

Skæve Menighedsråd, Henning Holm Olesen

Vi starter igen den 3. oktober 2012 med gavespil. Vi er der hver onsdag i lige uger kl. 14.
Mandag d. 8. oktober kl. 14  har vi kortspil. Vi spiller spil 31 og whist.
Alle er velkommen, Bestyrelsen

Hørby Pensionistforening
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
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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.

Tirsdag den 11. september - Tirsdag den 9. oktober - Tirsdag den 13. november

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.

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
Oktober 7/10 Badskær 10.30 MV 18. s. e. Trinitatis; Høstgudstjeneste
 11/10 Badskær 17.00 MV Spaghettigudstjeneste – Gud og Guf
 14/10 Skæve 10.30 MV 19. s. e. Trinitatis
 21/10 Hørby 9.00 HMP 20. s. e. Trinitatis
 28/10 Skæve 10.30 MV 21. s. e. Trinitatis; BUSK
November 4/11 Skæve 10.30 MV Alle Helgens dag
  Badskær 19.00 MV Alle Helgens dag
 11/11 Hørby 10.30 MV 23. s. e. Trinitatis; Kirkekaffe
  Skæve 19.00 MV 23. s. e. Trinitatis; Ungdomsgudstjeneste
 15/11 Badskær 17.00 MV Spaghettigudstjeneste – Gud og Guf
 18/11 Skæve 10.30 MV 24. s. e. Trinitatis
 25/11 Skæve 9.00 MV Sidste s. i Kirkeåret
  Badskær 10.30 MV Sidste s. i Kirkeåret
December 2/12 Hørby 9.00 MV 1. s. i Advent; Kirkekaffe
  Skæve 10.30 MV 1. s. i Advent; Familiegudstjeneste
 9/12 Badskær 16.00 MV 2. s. i Advent; Juleoptakt
 16/12 Skæve 9.00 JSM 3. s. i Advent
 23/12 ÆldreCen 10.00 MV 4. s. i Advent
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften, Familiegudstjeneste med 

krybbespil
  Hørby 14.00 MV Juleaften
  Skæve 15.30 MV Juleaften

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

Deadline for næste sogneblad: 4. november 2012
Næste blad udkommer den 27. november

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

24. december kl. 10.30 bliver der som sidste år en 
familiegudstjeneste i Badskær Kirke. Der skal op-
føres et krybbespil og alle børn mellem 5 år - 5.kl. 
må være med. Vi øver tre gange inden.

Jeg håber, at mange børn fra Skæve og Hørby vil 
være med i krybbespillet. Der bliver lagt besked 
på forældreintra, når vi nærmer os.

Venlig hilsen
Sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen
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Undervisningen af konfirmander fra Hørby-Dyb-
vad Skole foregår klassevis i konfirmandstuen, 
Skævevej 67.
Konfirmanderne kan frit vælge om de vil konfir-
meres i Skæve eller Hørby Kirke.

Konfirmationerne bliver: Hørby kirke: Søndag den 
5. maj 2013 kl. 10.30. Skæve kirke: Kristi Himmel-
fartsdag, torsdag den 9. maj 2013 kl. 10.30 

Søndag den 30. september kl. 19.00 er der vel-
komstgudstjeneste for alle konfirmander og deres 
forældre i Hørby kirke.

i Skæve Kirke tirsdag den 5. december kl. 19.00

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.

I august startede Hørby Kirkekor op igen efter 
korstævne og sommerferie. Det er for drenge og 
piger fra 3.kl. og opefter. Koret øver i Præstegår-
den, Snedkergårdsvej 16, torsdage kl. 15.00-16.00.
Også Gospelkidsene (0.-2.kl.) synger igen. De øver 
i musiklokalet, Hørby Skole onsdage kl. 14.00 - 
14.40.

Venlig hilsen Anette Bilde Jacobsen
mobil: 41584054

Hørby Kirkekor og Gospelkids

Krybbespil juleaften

Fredag den 14. September kl. 17.00-21.00

Mød menighedsrådet og sognemedhjælperen til 
Open by Night. Hørby Sogns to børnekor synger 
efter kl. 17.00, når borgmesteren har budt velkom-
men og går ”med sang på læben” til Nordjyske 
Banks gamle lokaler.
Her vil der være koncert med de to børnekor og 
de mere erfarne: MAS-koret fra Sæby. Hele afte-
nen vil der være aktiviteter og det sluttes af med 
fælles aftenssang.

Hørby Open By Night

Konfirmander 2012/2013

Koncert med Laura Kjærsgaard
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Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

Septemberfest i Hørby
Onsdag d. 5. september kl. 18.00 – 20.30 i Spejderhuset , Brombærvej
Septemberfesten er en aften for hele familien – børn, unge, voksne og ældre. Vi spiser i Spejderhuset og 
bagefter er der underholdning ved lokale musikfolk. Der sluttes af med kaffe og kage.
Der kan vælges mellem disse to menuer:
1. Grønærter og karbonader
2. Pasta og kødsovs
Prisen for maden er 20 kr.  – Spejdere spiser gratis!
Tilmelding sker senest d. 31. august til: smh.anettebilde@gmail.com eller 41584054

Informationsmøde om Menighedsrådsvalg
Onsdag den 12. september. Se side 14.

Høstgudstjenester
Skæve Kirke den 23. september kl. 10.30 og Badskær Kirke den 7. oktober kl. 10.30
Traditionen tro holdes der høstgudstjeneste i vore kirker. Det er gudstjenester, hvor vi takker for alt det, 
vi har fået givet. 
Kirkerne vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle opfordres til at medbringe blomster, frugt og 
grønt, som efter gudstjenesten vil blive bortauktioneret. Pengene vil gå til Folkekirkens Nødhjælp.

BUSK
28. oktober kl. 10.30 – Fælles gudstjeneste i Skæve Kirke
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige børne- og ungdoms-
organisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker både børn og 
unge. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.

Alle Helgens Søndag
4. november - Skæve Kirke kl. 10.30 og Badskær Kirke kl. 19.00
På Alle Helgens dag mindes vi dem, der er døde i sognet i det forløbne år. Vi mindes dem med sorg og 
savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og på hans livgivende lys, Jesus Kristus, tænder vi 
lys i kirken for de døde og til erindring om at vi alle – både levende og døde – tilhører lysets Gud, der er 
Herre over liv og død.
Ved gudstjenesterne vil navnene på årets døde blive læst op.

Ungdomsgudstjeneste
Skæve Kirke - 11. november kl. 19.00
Husk mobilen.

Højskolesangbogen og Håndmadder
Tirsdag den 20. november
Hørby Skole lægger hus til og Hørby/Skæve menighedsråd og sognemedhjælper arrangerer en hygge-
lig sangaften med højskolesangbogen (og håndmadder) i hånden tirsdag d. 20. november kl. 19.00. 
Hvor mange og hvilke sange der skal synges denne aften, bestemmes af jer der dukker op og det er 
selvfølgelig også meningen, at vi skal lære nogle nye sange – men bestemt også synge de ”gode gamle”. 
Organist Ole Mikael Sørensen spiller klaver til.
Fællessangen bliver afbrudt af en håndmad eller to, som skal bestilles på forhånd. Der kan købes øl eller 
vand og herudover er menighedsrådet vært ved kaffe og småkager. Og mon ikke der bliver tid til at 
synge lidt mere efter kaffen…?
Tilmelding og bestilling foregår til sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen: smh.anettebilde@gmail.
com eller 41584054 senest den 14. nov. Pris pr. håndmad: 20 kr.

Familiegudstjeneste
Skæve Kirke - 2. december kl. 10.30
Traditionen tro holdes der familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne medvirker og vil 
bl.a. tænde det første lys i adventskransen


