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Påskens fantastiske fortælling
- et drama i 5 akter (følg hele historien i kirkerne)
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

1. akt: Palmesøndag: Optakt
Noget stort er i gærde: Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes som konge, folk vifter med palme-
grene og råber i begejstring… Men mørke uvejrsskyer hænger over optoget.
24. marts: Skæve Kirke kl. 14.00 - Minikonfirmanderne medvirker.

2. akt: Skærtorsdag: Fællesskabet
Jesus spiser sammen med sine venner, disciplene. Under måltidet uddeler han brød og vin, 
mens han siger: ”Dette brød er mit legeme, denne vin er mit blod”.
28. marts: Badskær Kirke kl. 18.00, Hørby Kirkekor medvirker - Efterfølgende Påskemåltid i 
Konfirmandstuen, Skævevej 67. Tilmelding: 9886 4110 (se bagsiden).

3. akt: Langfredag: Domfældelse og død
Jesus anklages for at være en forbryder, der har overtrådt både Guds og menneskers love… Og 
han dømmes til døden.
29. marts: Hørby Kirke kl. 10.30 - Der veksles mellem læsninger, fællessang, solosang og musik.

4. akt: Påskedag: Sejr og liv
Tidligt påskemorgen sker det, der ikke kan ske: Jesus står op af graven. Sorg er vendt til glæde 
– mørke til lys – død til liv!
31. marts: Hørby Kirke kl. 9.00; Skæve Kirke kl. 10.30 - Skæve børnekor og saxofonist Uffe Mar-
kussen medvirker kl. 10.30.

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
To af Jesu venner er i dyb fortvivlelse. Men da de opdager, at han er levende – ændres deres liv 
for altid.
1. april: Volstrup Kirke kl. 10.00 – Fælles gudstjeneste for Skæve, Hørby og Volstrup sogne.
Familiegudstjeneste hvor Sille og Palle - også kaldet ”Salmeswing” medvirker.



Nyt om Skæve Sogns Indien-projekt

Glimt fra Skæve Sogns besøg fra Indien, hvor 
Ambily Josun, som er master i Social Work og 
områdeleder i ALC’s skoleprojekt i Tiruvannama-
lai oplevede en bid af Nordjylland, fra Skæve til 
Skagen.

Under det tre dage lange ophold holdt Ambily 
oplæg for de ældste elever på skolen i Dybvad, og 
besøgte desuden de yngste klasser i både Dybvad 
og Hørby. Ligeledes deltog den indiske gæst i 
gudstjenester i sognet, samt overværede Musik-
skolen i Frederikshavn Kommunes opførelse af 
musical’en Galapagos i kulturhus Kappelborg i 
Skagen.

Eleverne på Danish Mission School i Somasipadi modtager på bedste indiske facon små julegaver fra 
Skæve Sogn i form af eventyrbøger, refleksbrikker, stickers og masser af flotte tegninger fra eleverne i 4. 
og 5. klasse på Hørby-Dybvad Skole.
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Vi er midt i vinterperioden og børnene elsker at 
lege på vores kælkebakke på legepladsen, og an-
dre aktiviteter hvor sneen er et godt legeelement. 
Inden børnene kommer ud på legepladsen, skal 
de først i alt deres vintertøj, og det kan godt give 
lidt sved på panden hos både børn og voksne.

Nye børn kommer til vores børnehave, så 1. marts 
har vi 50 børn i alderen 3 – 6 år.
December måned var hyggelig og travl på mange 
måder. Alle børn og voksne gik i samlet trop i 
skoven for at finde julemanden. Vi var heldige, 
for efter et stykke tid fandt vi julemanden bag ved 
et træ og han havde taget sin sæk med, og i den 
havde han slikposer til både børn og voksne.

Børnehavens børn og voksne, børnenes forældre 
og andre familiemedlemmer var inviteret  til 
julegudstjeneste i Skæve kirke. En meget hyggelig 
tradition, hvor de ældste børn fra børnehaven går 
Lucia. Præsten Mette Volsgaard fortalte juleevan-
geliet og vi sang Et barn er født i Betlehem og 
andre dejlige julesalmer. Det er også blevet en 
tradition, at de ældste børn må komme op i kirke-
tårnet. Det er for mange børn en stor udfordring, 
at komme op af de mange stejle trapper, samtidig 
med, at det er forbundet med en vis mystik. Efter 
gudstjenesten hygger børn, forældre og personalet 
sig med æbleskiver, gløgg, kaffe og saftevand i 
børnehaven.

De ældste børn besøger også plejehjemmet for at 
gå Lucia. Det er til stor glæde for plejehjemsbebo-
erne og de vil altid gerne høre børnene synge flere 
sange. Børnene synes også det er hyggeligt, og så 
bliver vi trakteret med saftevand og kage.

I vinterhalvåret leger børnene meget inde, så der 
er gang i mange forskellige aktiviteter på stuerne. 
Der opstår gode venskaber børnene imellem når 
de leger og børnene vil også gerne aktiveres af de 
voksne med spil og være med, når der sætter en 
aktivitet i gang.

Fredag den 18. januar var der pyntet op i børneha-
ven efter lukketid, for der var fest for de kom-
mende skolebørn fra kl. 17.00-20.00. Børnene blev 
mødt af festklædte voksne, stearinlys, et veldæk-
ket bord og duften af dejlig mad. Der blev spist 
bøf og pomme frites, drukket sodavand, spist 
isdessert  og mange andre lækkerier. Vi legede, 
hyggede og dansede indtil forældre hentede bør-
nene godt trætte og en oplevelse rigere kl. 20.00.

Karen Christensen
Daglig pædagogisk leder
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Nyt fra Dybvad Børnehave
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Søndag den 10. marts har Skæve-Hørby Sogne og Fol-
kekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til 
kampen mod sult.

Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er 
stadig meget at tage fat på.  En af de helt store udfordringer er sult: 870 mio. 
mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af 
sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstær-
ker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

D. 10. marts 2013 vil Skæve-Hørby Sogne og Folkekirkens Nødhjælp gøre en 
fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så 
mange døre i sognet som muligt

”Vi er med i Sogneindsamlingen igen fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi 
gerne være med til at bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken synlig på en helt 
særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet,” siger indsamlingsleder 
Henning Holm Olesen. 

De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede 
20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. 
 
Derfor: 
Meld dig allerede nu som indsamler d. 10. marts hos indsamlingsleder Henning Holm Olesen på tlf. 98 86 90 98 
eller mail: henningholm@mail.dk

KFUM spejderne i Hørby
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Sogneindsamling den 10. marts



Så er der igen forårsmesse i Hørby! Det bliver i år den 10. marts fra kl. 10.00-17.00, hos møbelfirmaet 
Henrik Hansen.
Detaljeret program og udstillerliste kan ses på borgerforeningens hjemmeside, samt på opslag i Brugsen 
og hos Bageren, og som sædvanligt er mange erhvervsdrivende og foreninger repræsenteret. 

Den 13. marts er der generalforsamling i Borgerforeningen. Det foregår Nørregade 40.
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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

Forårsmesse i Hørby

Fastelavnsfest i Enigheden med Hørby Borgerforening



Hørby-Dagplejens Legestue 
holdt flyttedag

Lørdag den 9. januar 2013 flyttede Den kommu-
nale Legestue i nye lokaler. Adressen hedder nu 
Nørregade 40, legestuen ligger i 2 af ældreboli-
gerne bag ved det gamle plejehjem.
Der er blevet renoveret lidt og sat en dobbeltdør 
i mellem de to forhenværende stuer, så nu er der 
plads til, de små kan boltre sig.
De nye lokaler er blevet taget rigtig godt imod af 
både børn, forældre og dagplejere.

Vi kan være rigtig stolte af vores nye flotte lege-
stue her i Hørby, den er uden tvivl Frederikshavn 
Kommunes flotteste og når vi kommer rigtig på 
plads, også den hyggeligste.
Vi har stadig mange drømme og ønsker om, hvad 
vi kunne tænke os i og rundt omkring legestuen. 
Planen er at vi i samarbejde med forældre, for-
ældrerådet og dagplejere vil få snakket om hvad 
og hvordan vi kan få alle drømmene til at gå i 
opfyldelse.

Dagplejer Anita Maria Knudsen
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Hørby Lokalhistorisk 
Forening

9 

Vi bor stadig Nørregade 40 Hørby, er blot flyttet til ny lejlighed i bygningen.
Vi har stadig åben hver onsdag i lige uger kl. 19 – 21, og der sluttes altid med kaffe.

Vi har generalforsamling tirsdag d. 5 marts kl. 19.30
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

Formanden Ole Nielsen i hænde 8 dage før.

Hilsen Bestyrelsen

Email: hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk - Hjemmeside: hoerby-lokalhistorisk.dk

Billedet herover har vi lige modtaget. Det viser pløjning på Gl. Haven før traktorens tid.

Fra Bakkely på Estrupvej.



Program forår 2013

Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne begynder kl. 19.30

Mandag d. 11.marts kl. 19.30: Møde ved Dan Hessellund, Videbæk

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30: Møde ved Dan Hessellund, 
Videbæk
 
Torsdag d. 14. marts kl. 18.00: Familieaften hvor Ruth 
Tiedemann fra Orlogshjemmet i Bangsbostrand kom-
mer.
 Vi starter med at spise pizza.
 Vi regner med at slutte ca. kl. 20.00
 
Tirsdag d. 9. april kl.19.30: Møde ved missionær Preben 
Hansen, Aalborg
 
Onsdag d. 17. og 18. april kl.19.30: Møde i Dronninglund 
missionshus. Fællesmøde med Carsten Korsholm Poul-
sen ( Sprint) der taler over emnerne:
 1. aften: ”Hvad siger Bibelen om nådegaver.”
 2. aften: Har jeg nådegave(r) -og hvilken? ”
 
Tirsdag d. 7. maj kl.19.30: Møde ved sognepræst i Østervrå Jonny S. Madsen som taler over emnet : Elsket 
og kendt af Gud
 
Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30: Møde ved Willy Pedersen, Brønderslev
 
Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30: Møde ved Verner Christensen, Brønder-
slev

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 den 5. marts kl 14: Lissi Hartmann, Hjørring

Tirsdag den 7. maj kl 14: Kristian Nielsen, Aså

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



Hørby Pensionist-
forening 

Dybvad Boldklub
I Dybvad Boldklub er aktiviteterne her i vinter i samarbejde med 
DHF.  Der spilles håndbold og fodbold i Dybvadhallen eller Flau-
enskjoldhallen.  Turneringen indendørs i fodbold er ved at være 
afsluttet. U 17 drenge,  U 15 drenge, U 13 drenge og dameholdet er 
med i regionsmesterskaber.  U 17 drenge blev nr. 2 i Skallerup Hallen 
og dameholdene har ligeledes spillet mesterskab, hvor det er blevet 
til en 2. og 3. plads. Det er en rigtig godt gået.  Nu er det spændende, 
hvordan det går med de sidste hold.  
Den udendørs sæson er snart i gang igen. Der var standerhejsning for 
DHF damer og Dybvad  herrer  lørdag den 02.02. kl. 13.30 i Dybvad.  
DHF har standerhejsning i Flauenskjold 02.03. kl. 10.30 for U 10 – U 
17 drenge og piger. Alle der har lyst til at være med er meget velkom-
men.

Dybvad Boldklub afholder generalforsamling i klubhuset torsdag den 28.02.13 kl. 20. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. På valg er Anita Skovgaard Pedersen,  Klaus Nielsen og Jøren Christiansen.  Vi håber på 
rigtig stort fremmøde. 

I weekenden den 28.09 og 29.09 afholdes messe i Dybvadhallen.  Vi er i gang med forberedelserne og 
interesserede udstillere er meget velkommen til at kontakte os.       

På vegne af Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen                                                                                                                                                                                                                                                                   

Onsdag den 6. marts:
”Film og underholdning” med Bjarne Thorndal

Onsdag den 20. marts:
 Syng-sammen m. Disharmonisterne

Onsdag den 3. april:
 Helle Sørensen vil fortælle om Arv – Testamente

Onsdag den 17. april: 
Afslutning m. gavespil 

(husk en gave - gratis kaffe)

Kaffen kan købes for 20 kr.
Mandag i ulige uger spilles der kort kl. 14.00 

- alle er velkomne!

Hilsen Bestyrelsen 
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Dybvad Tennisklub
Mange husker nok hvordan Frederik Løchte 
Nielsen fra Danmark sidste år var med til vinde 
herredoublen i Wimbledon.

I Dybvad Tennisklub er vi sikre på, at den store 
bedrift har fået mange til at få lyst til at spille ten-
nis - og vi byder alle velkommen!

Sæsonen starter til maj,  og der vil være mulighed 
for instruktion, så man kan få fornøjelse af spillet. 

Kontingentet er meget billigt - så der er ingen 
grund til ikke at prøve!

Med venlig hilsen 
Peter Brassøe - mobil 28 60 42 64

Vi har fået vores eget hus - en dejlig og spændende fremtid for borgerforeningen med gode udfoldelses-
muligheder, hvor vi skal have skabt direkte adgang lige ned til vores skønne anlæg. Grundene støder 
sammen; det vil give mange gode muligheder for kommende arrangementer.

Vi arbejder på at skaffe midler til renovering af ”Forsamlingshuset”, og kan bruge alt frivilligt arbejde. Så 
hvis du har lyst til at give en hånd med ved projektet, håber bestyrelsen at du vil ringe til Borgerforenin-
gen for at tilbyde din hjælp. Der findes opgaver til alle, der har lyst til at hjælpe.

Vi afholder generalforsamling i butikken mandag den 25. marts kl. 19.30.
På valg er Elly Nielsen, Henning Hede, Jens Larsen og Orla Hansen.

På borgerforeningens vegne
Lone Hede

Nyt fra Skæve Borgerforening



Danske kirkedage i Aalborg

Tag hele familien med og bliv klogere på ovenstående. I år til ”Hotdogs og holdninger” får vi nemlig be-
søg af Birgitte og Poul Nygaard. Birgitte er pædagog og familievejleder og Poul er læge. Deres familie har 
haft plejebørn på fuldtid og i weekenderne, og deres fritid er bl.a. brugt på FDF og Kirkens Korshær. 
Siden 2000 har de sammen været ledere af en sorggruppe for børn og unge i Aalborg, organiseret af 
Børns Vilkår. Siden 2001 har de været initiativtagere og ledere af familiesorggrupper for familier der bor i 
region Nordjylland. Sammen og hver for sig laver de kurser, temadage og holder foredrag.

Vi mødes i ”Sognehuset”, Hjørringvej 108, tirsdag den 16. april kl. 
18.00 hvor menighedsrådet byder på hotdogs.  Herefter går børnene 
ovenpå, hvor der vises en familiefilm for alle aldre. De voksne bli-
ver nedenunder, hvor Birgitte og Poul giver deres bud på, hvordan 
vi navigerer i nutidens familier. Hvordan skaber vi respektfulde og 
trygge familier? Familier hvor forskelligheder er ønskelige, konflikter 
berigende og sorg nødvendig/uundgåelig. De giver deres bud på, 
hvordan de tror, det kan lykkes at passe på vores familie. De tror på, at 
problemer kan forebygges og at dårlige vaner kan ændres.

Det er vigtigt, at vi passer på hinanden i en familie, og at vi respekterer 
hinanden som voksne selvstændige mennesker!

Arrangementet slutter omkring kl. 20.00 og alle er velkommne.

”Hotdogs og holdninger”
”Hvad er en lykkelig familie”?
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Biskop: Luk kirkerne og tag i sportshal i stedet!
Sådan lyder biskop Henning Toft Bros opfordring til alle menigheder i Aalborg Stift, når Danske Kirke-
dage skydes i gang torsdag den 9. maj kl. 15.30 med en storslået åbningsgudstjeneste i Gigantium i 
Aalborg. Denne dag opfordres alle sogne i stiftet til at aflyse højmessen og i stedet arrangere fælles delta-
gelse i gudstjenesten i Gigantium. Der ventes 5.000 mennesker fra alle dele af landet til denne første del af 
fire dages kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12. maj.

Skæve-Hørby Menighedsråd arrangerer fælles bus-
transport til gudstjenesten. Kontakt Henning Holm 

Olesen for yderligere information.
 
Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival!
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en ene-
stående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt 
overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debat-
ter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Muligheder-
nes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige 
programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser 
mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kir-
kelige organisationer, som står bag kirkedagene.

Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt 
eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man også kan finde det 
samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkeda-
genes sekretær Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96.



DYBVAD
OPEN AIR         LØRDAG 3. AUGUST 2013

         SØPARKEN I DYBVAD

ROYAL BEER ROCK TOUR

dybvadopenair.dk

KONFERENCIER: SEBASTIAN DORSET
DJ I EVENTTELTET I ALLE PAUSER I AFTERPARTY: GRATIS ADGANG

Billetpris voksne 290,- +gebyr, ved indgangen: 375,- I De første 500 billetter: 240,- + gebyr 
Børn: 100,- +gebyr, ved indgangen 100,- I VIP-billetter: 598,- +gebyr

Billetsalg: Nordjyske Bank, Dybvad I Dybvad Døgnkiosk I Spar Nord Sæby/Østervrå
BILLETSALGET STARTER SNART!

DANSER MED DRENGE 
JOHNNY MADSEN
 QUEEN MACHINE 
STIG & VENNERNE



De sidste dage før jul blev en travl og dejlig tid her 
på Ældrecenteret.

Anette Spolum havde inviteret Hyggeholdet til 
julefrokost på Ældrecenteret, der blev serveret dej-
lig mad fra køkkenet i Østervrå - musikken stod 
Poul Erik for, så der var munter snak og fælles-
sang under julefrokosten.

Julegudstjenesten havde vi lagt sammen med 
vores ugentlige sangeftermiddag; det blev en eft-
ermiddag, hvor Mette Volsgaard læste juleevange-
liet, og efter en kop kaffe,  kunne vælge forskellige 
julesange og salmer.
Birger spillede på klaveret og Verner sang for.

Hyggeholdet er i gang med det nye år, og plan-
lægningen er startet.

Februar måned byder på en gang vafler - det gør 
altid lykke.

Tirsdag d. 26. februar spiller vi banko - spillet 
starter kl. 13.30  og der er en kaffepause med 
armerikansk lotteri. Alle er velkomne.

Kim fra Dybvad kro vil gerne bidrage til en god 
eftermiddag - derfor vil han lave en gang gule 

ærter til os alle; beboere, brugere og Hyggeholdet, 
og det glæder vi os meget til.
Tak for det, Dybvad Kro!

Manegen i Sæby afholder jubilæumskoncert - det 
vil vi gerne høre, og derfor har vi bestilt bus og 
kører derned d. 14. marts.

Damernes Butik kommer og viser det nye forårstøj 
- nogle af damerne fra hyggeholdet hopper på “de 
skrå brædder” og viser det flotte tøj frem. Det sker 
d. 19. marts - vi starter kl 13.30.

Mandag d. 15. april kl 19 kommer MAS-koret. De 
synger forårssange for os, og sammen med os. Der 
er en kaffepause hvor der serveres  kaffe og kage.

Det koster 25.- kr i entre incl. kaffe og kage. 

Der bliver også planlagt en større udflugt - det 
vender vi tilbage til, og så vil vi glæde os til de 
ugentlige gåture om tirsdagen kan begynde. 

Hyggeholdet og Ældrecenteret vil gerne ønske 
alle et dejligt forår - og tak til alle jer der støtter op 
omkring os.

Med venlig hilsen
Elsebeth Larsen

MAS-koret, som kommer den 15. april.
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Nyt fra Dybvad Ældrecenter og 
Hyggeholdet



”Gnisten”:
Kirkens Børneklub i Dybvad

Nyt fra kirkehøjskolen
Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 12. juni 2013 kl. 19.00 i 
Mariehuset, Algade 13, Sæby med følgende 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om kirkehøjskolens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dag før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter - på valg er: 

(udpeget af menighedsrådene) 
Birger Kousholt (Sæby), Kirsten Fuglsang (Volstrup). På valg er endvidere Else Nejsum Thomsen. 
Det bemærkes, at alle er villige til at modtage genvalg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Sæby, den 31. januar 2013
Bestyrelsen

• Gnisten er en børneklub under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
• Gnisten er for alle børn mellem 6 og 12 år.
• Det foregår hver tirsdag mellem 16 og 17.15 i Dybvad Missionshus på Idskovvej.

Vil du vide mere er du velkommen til at ringe til Lars Jensen på 98 86 43 30
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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
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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
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”Gnisten”:
Kirkens Børneklub i Dybvad



2. december 2012 døbt i Skæve Kirke: Paw 
Sarnrak Nielsen. Forældre: Phanumat Sarnrak 
Nielsen og Bjarne Sneibjerg Nielsen

Døbte i sognene

Fastelavn i Skæve Kirke

27. januar 2013 døbt i Skæve Kirke: Linnea 
Brinkmann Fonseca Andreasen. Forældre: 
Malene Brinkmann Andreasen og Brian Fonseca 
Andreasen

3. februar 2013 døbt i Skæve Kirke: Gabriella 
Maria Hyldig. Forældre: June Maria Hyldig og 
Christian Hede Hyldig

25. november 2012 døbt i Badskær Kirke: Frede-
rik Kjeldgaard Vestergaard. Forældre: Anette og 
Lars Kjeldgaard Vestergaard

3. februar 2013 døbt i Badskær Kirke: Andreas 
Arenfeldt Pedersen. Forældre: Helena Arenfeldt 
Olesen og Kim Geerth Pedersen

Søndag den 10. februar, var der traditionen tro
familiegudstjeneste i Skæve Kirke, med
efterfølgende tøndeslagning i Spejderhuset.
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Set og sket i sognene

Gruppebillede ved besøget af 
Ambily fra Indien

Højskolesang og håndmadder, 
Hørby, den 20. november

Julekoncert i Skæve Kirke med 
Laura og Hørby Kirkekor

Spaghettikunst ved konfirman-
der: ”Barnemordet i Bethlehem”

Gudstjeneste for førskolebørn, 
med Luciaoptog

Krybbespil juleaften i Badskær 
Kirke

Minikonfirmanderne indvier 
Hørby Sognehus

Skæve Sogns nye organist 
Niels Ole Sørensen
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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
I øvrigt sædvanligvis på kirkegården.
graver@skaevesogn.dk

Organist, Skæve: 
Niels Ole Sørensen
Kløvervej 11, 9881 Bindslev
Tlf. 24633936
nielsole@has.dk

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

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

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 / 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
Blegkilde Alle 43, St. 1, 9000 Aalborg
Tlf. 2892 6016
mathilde.aarup@hotmail.com

Kirkesanger, Hørby samt sognemedhjælper:
Anette Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 98864054 / 41584054
smh.anettebilde@gmail.com

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

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Henning Holm Olesen 
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 98 86 90 98
henningholm@mail.dk

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

Kontaktperson: Jytte Thomsen
Ålborgvej 319, 9352 Dybvad
Tlf. 98 86 40 34
jytteogfinn@thomsen.mail.dk

Kirkeværge, Skæve: Anni Nielsen
Solholtvej 9, 9352 Dybvad
Tlf. 98 86 91 76
annisolvang@dlgmail.dk

Kirkeværge, Hørby: Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 28 92 60 16
bcaarup@gmail.com

Kirkeværge, Badskær: Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 63 42
boelskifte@mail.dk

Kasserer: Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 51 56 51 96
t.hosbond@youmail.dk

Kirsten Steffensen
Solholtvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 98 86 11 00
kirsten@hvid-tand.dk



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) Korsholm Poulsen.
Studie 1: Livets begyndelse.

Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, 
Hybenvej 26, Hørby 
Studie 2-3: Livets afslutning. Vi gennemgår første 
halvdel.

Onsdag den 8. maj 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Henning Hedegård, 
Ørtoftvej 149, Stidsholt.
Studie 2-3: Livets afslutning. Vi gennemgår sidste 
halvdel.

Fredag den 14. juni 2013 kl. 18.00
Bibelkredsen holder grillaften i Tove og Hans 
Henrik Holdensens sommerhus i Gerå. Hvis nogle 
vil være behjælpelig med det praktiske, aftaler 
vi det, ved bibeltimen den 8. maj. Kassen betaler 
udgifterne. Måske går vi en tur i området. Tove 
og Hans Henrik er vært for en kop kaffe. Tilmel-
ding til Tove og Hans Henrik senest den 7. juni tlf. 
98466331

Bibelkredsen

Babysalmesang

Babysalmesang er et gratis tilbud for 0-12. mdr. gamle babyer og deres fædre el-
ler 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 onsdage kl. 10.00 i Volstrup Kirke
Næste hold starter onsdag den 10. april

og vi holder afslutning den 5. juni.

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
Skæve/Hørby og Volstrup Menighedsråd
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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.

Tirsdag den 12. marts, tirsdag den 9. april, tirsdag den 14. maj og tirsdag den11. juni.

Ældre fra området er meget velkomne til at være med disse eftermiddage.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

Marts 3/3 Skæve 10.30 MV 3. søndag i Fasten. 
 7/3 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 10/3 Badskær 9.00 JSM Midfaste. Sogneindsamling til
     Folkekirkens Nødhjælp
 17/3 Skæve 10.30 MV Mariæ bebudelses dag
  Hørby 19.00 MV Mariæ bebudelses dag. Ungdoms
     gudstjeneste
 24/3 Skæve 14.00 MV Palmesøndag. Familiegudstjeneste
 28/3 Badskær 18.00 MV Skærtorsdag. Efterfølgende påskemåltid
     i konfirmandstuen, Skævevej 67
 29/3 Hørby 10.30 MV Langfredag. Liturgisk
 31/3 Hørby 9.00 MV Påskedag
  Skæve 10.30 MV Påskedag
April 1/4 Fælles gudstjeneste i Volstrup Kirke kl. 10.00, 2. Påskedag
 7/4 Skæve 9.00 MV 1. søndag efter Påske
  Badskær 10.30 MV 1. søndag efter Påske
 11/4 Badskær 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 14/4 Skæve 10.30 MV 2. søndag efter Påske
 21/4 Badskær 9.00 JSM 3. søndag efter Påske
 26/4 Hørby 10.30 MV Bededag
 28/4 Skæve 9.00 MV 4. søndag efter Påske
Maj 5/5 Hørby 10.30 MV 5. søndag efter Påske. Konfirmation
 9/5 Skæve 10.30 MV Kristi Himmelfart. Konfirmation
 12/5 Badskær 10.30 MV 6. søndag efter Påske
 19/5 Skæve 9.00 MV Pinsedag
  Hørby 10.30 MV Pinsedag
 20/5 Fælles friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag i Anlægget i Syvsten
     kl. 10.30
 26/5 Skæve 10.30 MV Trinitatis
Juni 2/6 Badskær 9.00 HMP 1. søndag efter Trinitatis
 9/6 Skæve 9.00 HMP 2. søndag efter Trinitatis
 16/6 Friluftsgudstjeneste i Søparken MV, 2. søndag efter Trinitatis

Deadline for næste sogneblad: 28. april 2013
Næste blad udkommer den 28. maj

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

18.30. Tilmelding er ikke nødvendig.

Spaghettigudstjenester forår 2013:

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

Spaghettigudstjeneste
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Kirkekoret øver i ”Sognehuset”, Hjørringvej 108, 
torsdage kl. 14.50-15.50. Det er for drenge og piger 
fra 3. kl. og opefter. 

Gospelkidsene (0.-2.kl.) øver i musiklokalet, 
Hørby Skole onsdage kl. 14.00 - 14.40.

Venlig hilsen
Anette Bilde Jacobsen

Hørby Kirkekor og Gospelkids

”Det nordjyske orkester” fremfører kendte 
negro- og gospelnumre af Mahalia Jackson i egne 
arrangementer og derigennem skabe en atmosfære 
af nærvær og intensitet. Musikken udføres med 
stor nerve og sjæl.

Orkesteret blev dannet i 2011, 100 året for den 
store gospelsangerinde Mahalia Jacksons fødsel, 
og består af meget erfarne og kompetente 
musikere.

”Mahalia Jackson Tribute”
Koncert i Skæve Kirke den
14. marts kl. 19:30

Orkesteret består af Margrete Grarup (sang), Jakob 
Mygind (sax), Ole Bech (guitar) og organist ved 
Skæve kirke, Niels Ole Sørensen (Hammond B3).

Skæve Kirkes børnekor

Koret er for alle børn og unge fra 3. klasse og op.
Vi øver i musiklokalet i Dybvad hver tirsdag kl. 
13.45-14.30

Vi kommer til at synge nye og gamle salmer - og 
alt muligt andet, og vi kommer til at optræde både 
i kirken og på skolen.

Venlig hilsen
Anne Hejslet

I 2007 arvede Skæve Kirke et beløb efter Ejnar Skovsgaard Christensen, som er hensat til almennyttige 
formål i Skæve Sogn, forskønnelse i og omkring Skæve Kirke (herunder sognets menighedslokaler), 
mellemkirkelige og mellemfolkelige projekter, herunder samarbejde mellem fx konfirmander og humani-
tære/kirkelige organisationer.

Det er Skæve Menighedsråd, som administrerer fonden, hvoraf der foretages uddeling to gange årligt. 

Ansøgninger om støtte kan indsendes til formand Henning Holm Olesen inden 1. april og 1. oktober.

Ejnar Skovsgaard fonden
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10. marts: Sogneindsamling
Søndag den 10. marts fra kl. 10.00 til 12.00 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! Efter 
indsamlingen bydes der på pizza i Konfirmandstuen, Skævevej 67. Indsam-
lere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på 
telefon: 98 86 90 98. Læs mere side 6.

14. marts: Koncert i Skæve Kirke kl. 19.30
”Mahalia Jackson Tribute” med ”Det nordjyske orkester”– se omtale side 23.

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

24. marts: Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 24. marts er der familiegudstjeneste i Skæve Kirke kl. 
14.00. Minikonfirmanderne medvirker.

28. marts: Påskemåltid
Skærtorsdag den 28. marts indbydes alle til at deltage i et fælles påskemål-
tid. Vi begynder med gudstjeneste i Badskær Kirke kl. 18.00. Hvorefter vi 
samles i Skæve Konfirmandstue til fællesspisning. Spisningen koster 45 kr. 
pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk

1. april: 2. Påskedag
Gudstjenesten i Volstrup Kirke kl. 10.00 er fælles for Hørby, Skæve og Vol-
strup sogne.

3. april: Gospelkoncert
Kl. 19.00 er der koncert i Skæve Kirke. Konfirmanderne fra Skæve og Hørby 
synger under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen.

16. april: «Hotdogs og holdninger»
Kl. 18.00 i Hørby Sognehus med temaet «Hvad er en lykkelig familie?»

20. maj: Fælles friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fæl-
les gudstjeneste i det fri i Anlægget i Syvsten kl. 10.30.

9. juni kl. 11.00:  Gospelworkshop i Badskær Kirke
med Joachim Hejslet Jørgensen for unge og voksne. Om aftenen vil der være 
koncert. Sæt x - i kalenderen!

16. maj kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i Søparken i Dybvad


