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Sognebladet
for Skæve og Hørby

Guds kærlighed kommer til os gennem
andre mennesker

Af sognepræst
Mette Volsgaard

I år er det 10 år siden, vi fik en ny salmebog. Og
siden er de nyere salmer blevet mere og mere udbredte. Det viser sig bl.a. ved begravelser, konfirmationer og bryllupper, hvor der ofte vælges nye
salmer. Der er f.eks. ”Du som har tændt millioner
af stjerner” (nr. 787) af Johannes Johansen; ”Se
hvilket menneske” (nr. 68) og ”Du som gir os liv
og gør os glade” (nr. 369) af Hans Anker Jørgensen; ”I blev skabt som mand og kvinde” (nr. 706)
af Johannes Johansen; Nu har du taget fra os (nr.
552) af Holger Lissner og ”Du kom til vor runde
jord” (nr. 70) af Sten Kaalø.
En af dem, der også bliver sunget meget er:
”Menneske din egen magt” (nr. 370) af Lars Busk
Sørensen. Det var den første salme, han skrev.
Og mens han skrev den, gik han og spekulerede
over udsagnet: at Gud er kærlighed og elsker os.
Han syntes det var svært at forstå, og umuligt at
mærke.
Men så en dag fik han en mageløs oplevelse! Ja,
han fortæller selv, at det var ligesom om, han så
det, skrevet med store bogstaver: Guds kærlighed
kommer til os gennem andre mennesker.

Efter den oplevelse gik det nemt med at få skrevet
salmen færdig. Og han skrev bl.a. linjen ”Livets
Gud har ingen hænder, derfor er det dig han sender, når din næste lider nød”.
Netop den linje fik meget kritik: For hvis Gud ingen hænder har, hvad bliver der så af ordene om,
at vi er i Guds hænder?
Han svarer selv, at de to udtryk ikke er modsætninger, men blot to forskellige billeder. Det ene
handler om at vi har brug for Gud (hans hænder),
det andet at Gud har brug for os (vore hænder).
Selve ordene om at ”Gud ingen hænder har” er
dog ændret, så det står lidt anderledes i salmebogen i dag. Men indholdet er det samme, nemlig
vores ansvar overfor hinanden.
Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.
		
DDS 370 vers 2
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Nyt fra Dybvad Børnehave
Det er en rigtig dejlig tid vi går i møde, sommer
med masser af lys og solskin, og blomster der
vælter op af jorden. I børnehaven glæder vi os til
at vi kan sende børnene på legepladsen uden alt
deres vintertøj. Vi har indskrevet 57 børn, så det
er mange lynlåse, vanter, huer og støvler der skal
klares.
Mandag den 11. februar blev børnehaven invaderet af prinsesser, Spiderman, hekse, Pippi
Langstrømpe, Byggemand Bob og mange flere
børn i sjove og fantasifulde udklædninger . Traditionen tro var der fastelavnsfest i børnehaven.
Der blev slået katten af tønden på alle 3 stuer, og
en kattekonge og dronning blev udnævnt på hver
stue. Alle spiste dejlige hjemmebagte boller og
resten af dagen legede mange børn med deres
udklædningstøj.
De yngste børn i børnehaven har været i biografen
i Hjallerup. Det var en stor oplevelse at køre med
bus og se film i en rigtig biograf. De har også været på små gåture i nærområdet, bl.a. for at lære at
gå i trafikken.
En gruppe børn har lavet hver deres planche med
en tegning og fortælling. Børnenes forældre blev
indbudt til fernisering med kaffe og småkager, så
det blev en god afslutning på et spændende og
lærerigt projekt.
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En anden gruppe børn er i gang med et sommerfugleprojekt. Børnene ser og hører om sommerfugle, om navne på sommerfugle, og om processen fra larve til puppe til sommerfugl, og om hvad
de spiser. De tegner og maler en sommerfugl og
skal se en film.
Der har siden sidst været teater for børnehavebørn
i Sæby Kulturhus, et tilbud som vi har været med
til. En god oplevelse for børnene med teaterforestilling og så elsker børnene at køre med bus.
Den 1. juni siger vi farvel til 17 kommende skolebørn, men inden den dato har vi flere arrangementer der skal afvikles. Børnene får besøg af
deres børnehaveklasselærer her i børnehaven, og
børnene skal på besøg på skolen, hvor de også
skal prøve at køre med skolebussen. Derudover
skal de på en tur til Ålborg.
I uge 24 holder børnehaven forældreuge. Det betyder at forældrene kan komme og være med til ” at
lege” i børnehaven og opleve børnenes hverdag.
På Dybvad Børnehaves vegne,
med ønske om en rigtig god og solrig sommer
Karen Christenen
Daglig pædagogisk leder

Hørby Borgerforening
Hørby Borgerforening afvikler sammen med HI,
den årlige torvedag og byfest 10. august 2013.
Dagen starter med gratis kaffe og rundstykker
på brugsens plads. Fra kl. 9.00 er der torvedag
(trailermarked).
Hørby Gospelkids og Kirkekor synger gospelsange mm.
Eftermiddagen byder forhåbentlig på en fodboldkamp, og måske en petanque turnering.
Om aftenen er der spisning i teltet ved klubhuset,
med efterfølgende musik og dans.
Der er et mere detaljeret program på

www.hoerby-bynet.dk
samt ved lokale opslag ca. 1 måned før arrangementet.

Hørby Borgerforening har 100 års jubilæum 3. december 2013
Der er nedsat et udvalg til at prøve at skrive en bog om Hørby Stationsby gennem 100 år. Vi søger derfor efter billeder fra byen. Det være
sig huse, personer og begivenheder der er sket gennem tiden. Vi vil
gerne låne dem, så vi kan få lavet kopier.
Hvis man ligger inde med noget, kan man kontakte os.
Ole Nielsen, Kjeld Ejstrud, Jens Arne Jensen og Tage Bøgh Jensen
Mail: tage@risgaardhuse.dk
Telefon: 98466115
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Dybvad Borgerforening

Grøn Lørdag i Søparken den 4. maj - ca. 20 flittige par hænder ryddede op, tyndede ud, gravede og reparerede hele formiddagen, så Søparken nu er klar til at modtage sommerens mange besøgende. Traditionen tro var de både morgenbrød og -bitter, samt afslutning med røde pølser i det fri.

Veteran-motorcykler fra Frederikshavn - en hel
flok Nimbus’er - på besøg i Søparken tirsdag den
7. maj. Et hyggeligt ophold ved Søparken er fast
tradition på klubbens sommerture.

Der er masser af oplysninger om Dybvad og
Borgerforeningens arbejde på www.dybvadby.dk
samt på vores Facebook-side Dybvad Online. Til
begge steder modtager vi meget gerne aktiviteter
til kalenderen, billeder fra arrangementer m.v.

Husk Dybvad Borgerforenings
Sct. Hans arrangement i Søparken
- hold øje med hjemmesiden!
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”Hobby-isterne” i solskin uden for Søparkhuset:
Ca. 20-25 kreative damer mødes hver 14. dag til
hygge og fingerfærdighed inden for hver deres
hobby, alle er velkomne! Arrangør: Conni Nepper

Formand: 		
Næstformand:		
Kasserer:		
Sekretær:		
Ansvarlig, Søparken:
Flag-ansvarlig:		
Medlem:		
Suppleant:		
Suppleant:		

Jesper Koldtoft
Lars Pedersen
Norma Pedersen
Louise Jensen
Torben Hansen
Jan Jensen
Henriette Jensen
Lars Larsen
Mogens Larsen

Hørby
Lokalhistorisk
Forening
Vi holder ferie fra den 12. juni 2013
og åbner igen den 4. september 2013.
Vi har åbent hver onsdag i lige uger
fra kl. 19-21 og slutter af med kaffe.
Hilsen Bestyrelsen
Email:
hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk
Hjemmeside:
hoerby-lokalhistorisk.dk
Nørregade 40, Hørby

Nørregade 13.
Slagter, sæbeforretning, damefrisør.
Slagter Jens Peter Christensen købte grunden den
6. februar 1919. Efter at have bygget ejendommen
solgte han samme år til købmand Oscar Christensen fra Frederikshavn. Han solgte den 4. september 1919 til sognerådsformand Christian Jensen,
Meller Sveje, der den 20. januar 1921 solgte til
Marie Højbjerre. Butiksinventar medfulgte. Hun
indrettede sæbeforretning og solgte siden til Olga
Thomsen, der den 29. oktober 1955 solgte til Kristine Thomsen, adkomst for Christian Thomsen
den 1. oktober 1969. Han solgte den 30. marts 1973
huset til Jens Juul Jensen, hvis kone Mebel indrettede damefrisørsalon.

Hørby Pensionistforening
Udflugt
Torsdag d. 6. juni 2013
Halvdags tur
Hørby Turistbusser kører
Turen går ud i naturen over Hammer
Bakker og slutter med aftensmad ved
Den gl. Smedie ved Børglum Kloster
ca. kl. 17.30
Bestyrelsen
Ejnar Kristensen
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Skæve Sogns skolebygning i Indien tager form
Efter mere end to års forarbejde med mange forhandlinger, planlægning og en del udfordringer i
det indiske bureaukrati, er Skæve Sogns skoleprojekt på Danish Mission School i Somasipadi (i den
sydøstlige provins Tamil Nadu) nu for alvor ved
at tage form, som det ses på billederne.
Midlerne til projektet kommer fra Ejnar Skovsgaard Fonden, og omfatter - ud over byggeriet af en
skolebygning med fire klasselokaler - både sogneog skolesamarbejde mellem Skæve Sogn / HørbyDybvad Skole og den indiske landsby Somasipadi.

Projektet er en del af Arcot Lutheran Church’s
udviklingsarbejde, og næste trin i forløbet er
opførelsen af toiletbygninger og rindende vand
på skolen, som er blevet muliggjort ved hjælp af
private donationer.
Det forventes, at skolebygningen i Somasipadi kan
indvies inden for den næste måned - og billeder
fra festlighederne i denne forbindelse vil kunne
ses på www.skaevesogn.dk samt i næste udgave
af Sognebladet.

Hørby Efterskole
Undervisningslokaler version 2.0
Fra april 2012 til april 2013 er der to ting, der især
har præget rammerne omkring Hørby Efterskole.
Det ene er, at skolen i løbet af den periode har
gennemført et byggeri, hvor en række af undervisnings- og faglokalerne er blevet renoveret og
ombygget, og det andet er, at skolen i sammen
periode på forskellig vis har fejret sit 40 års jubilæum – en række begivenheder, der sluttede den
20. april med en stor koncert, hvor tidligere elever
i et band dannet til lejligheden tog publikum med
på en tur tilbage gennem musicalhistorien på
Hørby Efterskole.
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Byggeriet er delt i to etaper, hvor det i første omgang handlede om nybygning af en ny sal – ’Multisalen’ – der skal give eleverne fra f.eks. dramaholdet mere plads til bevægelse og, hvor også et af
skolens nye valgfag ’Cross N’ Dance’ også får sin
base. Cross N’ Dance er en kombination af fitness,
dans og bevægelse, mens anden etape af projektet blev en gennemgribende renovering af et af
de områder på Hørby Efterskole, der i mere eller
mindre uændret form har set ud som begyndelsen
i 1972 – nemlig pejsestuen med omkringliggende
klasselokaler, bibliotek og TV-stue.

Det akustiske torv
En nyskabelse til musikafdelingen som byggeriet
byder på, er et akustisk torv i gangarealet uden
for musiklokalerne, hvor der kommer til at stå
instrumenter, så der kan laves improviserede
jamsessions eller små akustiske koncerter, der skal
være med til at trække musiklivet på Hørby Efterskole frem i lyset og gøre det til en naturlig del af
dagliglivet på skolen, når tonerne klinger fra det
akustiske torv.
Musikafdelingen har fået fordoblet kapaciteten,
når det handler om undervisningslokaler, idet et
nuværende klasselokale omdannes til musiklokale. De to musiklokaler forbindes indbyrdes, så
både lyd og billede kan transmitteres fra det ene
lokale til det andet og derved muliggøre fælles
projekter, også selvom man ikke lige arbejder i det
samme rum. Skolens lydstudie bliver kommandocentral i området, og når der arbejdes i begge
musiklokaler kan lyden til mixerpulten trækkes
fra de to musiklokaler og samles til det færdige
projekt.

øget mulighed for at være i nærheden af eleverne
der, hvor de sidder med deres skolearbejde.
Med byggeprojektet her afsluttes en renoveringsrunde, hvor alle klasselokaler, der bruges til den
daglige undervisning har fået et løft. Projektet
med pejsestueområdet og musikafdelingen er
langt det største af projekterne i de senere år, hvor
løftet andre steder har omfattet eks. etablering af
foldevæg, fornyelse af interiøret og nyt inventar til
lokalerne.
Hørby Efterskole vil gerne markere indvielsen af
de nye lokaler ved at invitere til åbent hus mandag den 3. juni kl. 1930, hvor der bliver mulighed
for at se alt det nye, se Cross´n Dance holdet i
funktion, høre en lille koncert på det akustiske
torv, ligesom skolen også byder på en forfriskning.

Slut med ’midterrækker’
Som følge af udviklingen af en ny pædagogisk
tilgang til undervisningen på Hørby Efterskole,
er der ikke længere brug for en række ensartede
lokaler, hvor den mest naturlige indretning er en
dørrække, en midterrække og en vinduesrække,
hvor eleverne sidder to og to ved bordene rundt i
lokalet.
Derimod handler det om lokaler, som er forskellige og som egner sig til, at eleverne i undervisningssituationen får mulighed for at arbejde
på centralt beliggende steder med meget liv og
mange folk eller i lidt mere tilbagetrukket på
omgivelser, hvor man i ro kan sidde og arbejde
sammen i små grupper.
Det betyder, at der i renoveringsprocessen er
blevet lagt klasselokaler sammen. Klasselokaler,
som er blevet fleksible ved, med mulighed adskillelse med foldevægge, ligesom der flere steder er
bygget små nicher op, hvor de elever, der kræver
ro omkring undervisningen har ideelle arbejdspladser.
Lyset har i hele det nyrenoverede område fået
langt bedre indfaldsmuligheder, da hele tagkonstruktionen er udskiftet med en ny konstruktion,
hvor ovenlys er en af de naturlige lyskilder til
det nye undervisningsområde. Dermed får den
centrale del af skolen omkring pejsestuen en tagkonstruktion, der ses flere steder på skolen – bl.a.
på elevhusene, der ligger rundt om den gamle
hovedbygning.
Mere sammenhæng
Hele området midt i skolen til at virke som en
mere sammenhængende arbejdsplads for eleverne, der i langt højere grad kommer til at kunne bevæge sig naturligt mellem stamklasse, foretrukket
arbejdsområde og steder for informationssøgning.
Det samme gælder for lærerne, der arbejder i området og som med åbningen mellem lokalerne får
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Program forår 2013
Møder i Indre Mission i Dybvad
Møderne begynder kl. 19.30

 	
 	

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30:
Søndag den 2. juni:		
Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30 :

Møde ved Willy Pedersen, Brønderslev
Udflugt til Råbjerg Mile - program følger
Møde ved Verner Christensen, Brønderslev

Bibelcamping i Hjallerup fra lørdag d. 27 juli til lørdag d. 3. august - flere oplysninger kan ses på: 		
www.hjallerupbibelcamping.dk
Hvis ikke der står andet, foregår møderne i Dybvad Missionshus på Idskovvej.

Årets Civitaner...
Det var en flok meget overraskede frivillige fra
Dybvad Ældrecenter, der mandag den 13. maj
om eftermiddagen modtog prisen som Årets
Civitaner.
Hyggeholdet havde ellers planlagt en tur i
Søparken med kaffen, men grundet den regnfulde eftermiddag måtte arrangementet blive i
ældrecenterets lokaler.
Prisen som Årets Civitaner tildeles den eller de,
der uselvisk og uegennyttigt gør et stykke frivilligt arbejde for og med andre, og Hyggeholdet fra Dybvad Ældrecenter laver til hverdag
og fest et stort arbejde, der kommer ind under
den betegnelse.
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Hyggeholdet har ugentlige gåture og bowling,
der udover banko, og det populære julemarked
tidligt i november måned. De frivillige står også
til rådighed når der er modeopvisning. Der er
også en bustur indimellem - og en gang vafler
er altid en succes.
Med i prisen som årets Civitaner følger et kontant beløb på 5000,- kr, og derudover tildeles
Hyggeholdet en mindeplade med inskription,
som vi glæder os til at sætte op på Dybvad
Ældrecenter.
Det er med stolthed vi kan sige, at det er ”vores” frivillige der har modtaget den flotte pris,
og vi vil gerne sige mange TAK.
Elsebeth Larsen

KFUM spejderne i Hørby
Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.
Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

Hørbyweekend med
KFUM-spejderne
Den 24. – 25. august er det tid til at store og små
mødes til Hørbyweekend, hvor spejderne og deres
venner i en weekend laver aktiviteter, mad over
bål og sover i telt hos spejderne i Hørby. Dette er
en gammel tradition, som nu igen skal vækkes til
live.
Vi glæder os til at se mange spejdere - såvel unge
som gamle - med deres venner under armen, til
en weekend fyldt med smil, udendørs aktiviteter,
bålrøg og sammenhold. Alle deltager i Kirkemarch om søndagen.

Juniorer:
Onsdage kl. 17.30-19.00
Spejdertroppen:
Onsdage kl. 19.15-21.00
Klanen (18+):
Første søndag hver 2. måned

Sct. Hans i Hørby
Søndag d. 23. juni 2013
arrangerer KFUM-spejderne og spejdervennerne igen i år Sct. Hans fest
ved spejderhuset i Hørby.
Der vil blive tændt op i en stor grill og medbringer man selv kød til denne kan man købe salat,
kartoffelsalat og pasta. Voksne: 30 kr. børn under
12 år: 15 kr. (børn under 3 år gratis). Medbring
selv service - der vil være opstillet borde og stole.
Grillen er varm fra kl. 17.30. Vil man være sikker på, at der er mad nok, melder man sig til på
mail: anettebilde2@gmail.com eller 41584054. Man
kan også melde sig til gennem facebookgruppen
”Hva´ så Hørby”.
Vi håber, at mange vil være med!
Der kan købes sodavand – bemærk at pladsen er
alkoholfri! Der sælges i løbet af aftenen også bl.a.
kaffe, kage og is.
Fra ca. kl. 19.00 har spejderne forskellige aktiviteter, bl.a. hønseskidning, små boder og amerikansk
lotteri (så husk småpenge). Inden bålet tændes
med fakler lavet på stedet, synger Hørbys børn
og båltalen holdes af skolebestyrelsens formand,
Lisbeth Erlandsen.
Bålet tændes kl. 20.30.
Venlig hilsen Spejdervennerne
og grupperådet i Hørby

Morgenstemning fra årets Tveden-tur
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Aktivt børnehus i Hørby
Efter spisning, var der besøg af Rasmus klump,
der blev sunget pandekagesang og aftenen
sluttede af med pandekageløb, hvor mændene
spænede gennem gymnastiksalen med pander og
pandekager, til stor morskab for tilskuerne.
En skøn aften, med meget flot opbakning. Den
gentager vi helt sikkert næste år.

Der har været fuld fart på Hørby børnehus, her i
det tidlige forår. Den 21. marts, blev husets årlige
pandekagefest afholdt. Vi havde i dagens anledning lånt skolens lokaler, da der viste sig at være
en fantastisk opbakning til arrangementet. Hele
113 tilmeldte plus husets personale mødte op, så
der var virkelig aktivitet på skolen.
Alle mændene blev straks sendt i køkkenet og
lave pandekager. Det var nemlig deres opgave. Så
der var virkelig røg, masser af humor og mandehørm i køkkenet. Børn og mødre hyggede sig
imens rundt om på skolen. Forældrerådet havde
lavet en skattejagt, der var biograf og gymnastiksalen var åben, så der var virkelig aktivitet rundt
omkring
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I marts måned blev der afholdt klubmesterskaber
i bordfodbold. Der var deltagelse af både piger og
drenge, og der blev kæmpet flot i alle kampe. Der
var mange meget tætte kampe, bl.a. en semifinale
hvor Maja Andersen tabte med et enkelt mål til
den senere vinder. Det var meget tæt på, og godt
at pigerne var med helt til de afgørende kampe.
Klubmester 2013 blev Mads Peter Bilde Jacobsen
der vandt finalen med 40 - 21 over Marcus Andreasen Bendtsen. Finalen var et stort tilløbsstykke,
hvor der var lavet bannere og der var desuden
speaker på kampen, så der var så meget larm at
man formentlig har kunne høre det helt nede ved
Brugsen.
Vi overvejer nu kraftigt at udfordre Dybvad SFO
til en ”landskamp”.

Børnehavebørnene i Hørby har også været aktive.
De kommende skolebørn har været på koloni i Jerup. De havde lånt klubhuset i 2 dage, og det var
selvfølgelig med overnatning. Transporten frem
og tilbage foregik med bus og tog, hvilket var en
stor oplevelse for mange af børnene. De synes virkelig de var kommet langt hjemmefra. Som Toke
udtrykte det, da de steg af toget: ”Er vi stadig i
Danmark??”. Det var en rigtig god tur for både
børn og voksne, og alle var godt trætte, da de kom
tilbage til børnehuset fredag eftermiddag.
Vi har for tiden et meget aktivt forældreråd i
Hørby børnehus. De havde arrangeret arbejdsfredag, fredag den 03-05-2013, hvor området foran
institutionen blev forskønnet.
Det var en hyggelig aften, hvor der blev arbejdet
hårdt af de fremmødte forældre. Der blev lavet
hegn, givet olie, malet, sået græs, pudset vinduer
og meget andet. Det blev heldigvis til en lille pause midt på aftenen, hvor der blev spist pølser og
tanket væske på de hårdtarbejdende forældre. En
STOR tak for hjælpen, fra alle i Hørby børnehus.
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Håndboldafslutning i Dybvad-Hørby-Flauenskjold (DHF)
Fredag den 12. april blev der traditionen tro
afholdt håndboldafslutning i DHF Håndbold.
Der deltog ca. 70 spillere i alderen 7-18 år og 16
trænere/holdledere samt udvalgsmedlemmer
og forældre. I år var det frivillige forældre
der havde påtaget sig opgaven med at stå for
håndboldafslutningen og det var en rigtig
god måde at holde afslutning på. Vi startede
med spisning af pizza og salat, som velvillige
forældre havde bidraget med. Dernæst havde
festarrangørerne planlagt høvdingebold på

U10 drenge - Årets Fighter: Anders Flauenskjold,
Årets Kammerat: Oscar da Silva Endelt
U12 drenge - Årets Fighter: Kristian Bouet Mark
Nielsen, Årets Kammerat: Emil Sørensen
U12 piger - Årets Fightere: Josefine Kristensen og
Amalie Lex
U14 piger - Årets Fighter: Caroline Barholt,
Årets Kammerat: Krestina Oien
U14 drenge - Årets Fightere: Anders Nielsen og
Kristian Krogshave
U18 piger - Årets Fighter: Pernille Myhre, 		
Årets Kammerat: Henriette Jensen

tværs af holdene. Det var et rigtig godt og sjovt
initiativ og der var præmier til nogle af spillerne
og trænerne, som lavede diverse badutspring
og stunts for at undgå at blive ramt. Tommy
Pedersen fra håndboldudvalget berettede om
året der var gået, bl.a. at vi i påsken har deltaget
i Holstebro Cup med 5 hold, og det var en rigtig
god tur især det sociale var her i højsædet. U10
drenge kom i semifinalen om søndagen og der var
rigtig god opbakning fra de andre hold, som ikke
skulle spille. Selv om de førte meget af kampen og
virkelig fightede tabte de desværre med et enkelt
mål.
I turneringen kunne U12 piger og U12 drenge
slutte som en flot nummer 1 i hver deres pulje.
U12 drenge kunne pga dispensationsspillere ikke
deltage i kredsmesterskaberne, men U12 piger
spillede kredsmesterskaber søndag den 7. april,
men efter forlænget spilletid måtte de desværre
se sig slået med et enkelt mål. FIFs Venner havde
fået lavet flotte t-shirts til de 2 puljevinderhold,
og disse blev overrakt af Jette Mikkelsen. FIFs
Venner er rigtig gode til at støtte håndbolden, når
vi skal til forskellige cups eller mangler rekvisitter
el.lign. og det er DHF meget taknemmelige for.
Derefter var der kåring og uddeling af fighter og
kammeratskabspræmier til hvert hold fra U10 til
U18 + senior. Til de yngste U8 spillere var der en
lille gave til alle spillere.
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Til sidst blev årets spiller på tværs af ungdomsårgangene kåret.
Det blev i år Jacob
Skovgaard Jensen,
som spiller U12
drenge. Jacob fik
titlen for sin store
træningsflid er
altid til træning og
er meget seriøs og
lydhør overfor gode
råd og vejledninger.
Derudover er han en
god kammerat og er
loyal og positiv.
Serie 3 og 4 damer holdt deres egen afslutning og
her blev følgende kåret:
Serie 3 damer – Årets Fighter: Berit Rosenkilde,		
Årets Kammerat: Majbritt Karlsen
Serie 4 damer – Årets Fighter: Diana Bering,		
Årets Kammerat: Jette Mikkelsen
Årets seniorspiller blev Stine Engen, bl.a. fordi
hun er en af dem der går forrest, når det gælder
og hun er ikke bange for at tage nogle knubs. Hun
har løftet sit spil meget i år og er en af dem der
altid er til træning.
Resten af afslutningsfesten gik i hallen, hvor
spillerne spillede håndbold m.v. på tværs af alle
årgange. Det er rigtig dejligt at se, at spillerne
hygger sig sådan sammen om de så er 8, 14 eller
18 år. Festen sluttede ved 22-tiden og dermed vil
DHF gerne sige tak for en supergod sæson. Vi
glæder os allerede til næste år, og i udvalget er vi
også allerede gået i gang med forberedelserne til
næste sæson. Ii år har vi også besluttet at lave lidt
sommertræning i løbet af sommeren dog under
hensyntagen til at mange af spillerne også spiller
fodbold.
På vegne af DHF Håndbold
Anita Skovgaard Pedersen

Dybvad spejdere på tur
Fredag den 3. maj tog bæverne og ulvene fra Dybvad spejderne på tur til en hytte i Millerskoven. Ulvene
gik først en tur på 10 km og vendte så tilbage til Spejderhuset, hvor Bæverne kom med på de sidste 10 km
ud til hytten. Vejret var godt, og alle nød weekenden...
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Nyt fra Skæve Borgerforening

Vi er kommet godt i gang med renoveringen af
det gamle missionshus, i første omgang laves der
køkken/allrum. Skorstenen er blevet taget ned, da
den ikke var i brug, der er gasfyr i baghuset.
Der er søgt forskellige midler til renoveringen, fra
distiktsudvalget er der givet 33.000 kr, Der kom
desværre afslag fra LAG. Borgerforeningen takker
ligeledes Skæve Auto for 5000 kr.
Vi har søgt forskellige pengeinstitutter og fonde,
i skrivende stund har vi modtaget 10.000 kr. fra
Vangaard Fonde, hvilket vi er meget glade for.

Skæve Borgerforening har afholdt generalforsamling i Butikken, hvor der var genvalg til bestyrelsen, som så senere har konstitueret sig. Den
tidligere formand Henning Hede ønskede ikke
at beholde denne post, idet han havde brug for
en pause. Sekretær Lone ønskede at blive fri for
denne post p.g.a. sin videreuddannelse.
Bestyrrelsen er herefter: formand Elly Nielsen,
næstformand Tina Bækkelund, Kasserer Jens
Larsen, sekretær Majken B. Jensen , øvrige medlemmer i bestyrelsen: Orla Hansen, Henning og
Lone Hede. Supleanter: Randi Skinbjerg og Eva
Huss. Revisorer: Flemming Skinbjerg og Henning
Christensen. Revisorsuppleant: Chr. Huss.
Kontigentet er uændret 125 kr pr. husstand og 90
kr for enlige.

16

Bestyrelsen håber meget, at der er borgere, der
har lyst til at deltage i projektet, da der er brug for
hjælp til mange forskellige opgaver såvel ude som
inde.
Jørgen Melvej fra Thorup var inviteret for at
fortælle om Jyske Ås-projektet, hvilket var meget spændende og fangende for dem, som var
kommet til generalforsamlingen. Projektet har
et budget på godt 11 millioner. Det starter ved
slottet i Dronninglund og går op gennem Jyske
Ås, der bliver en stor informationsbygning/portal
omkring motorvejsafkørslen ved Jyske Ås, hvor
der vil være oplysninger om, hvad der findes af
spændende og interessante ting i området.
På borgerforeningens vegne
Majken B. Nielsen

Bamseuge på skolen
I uge 19 var børnene fra Dybvad Børnehave og Børnehuset i Hørby, der starter i 0. klasse efter sommerferien, sammen med de yngste elever på skolens afdeling i Hørby om den årlige Bamseuge. Der var
masser af aktiviter for alle, så der både blev lært og hygget - og naturligvis var der pandekager til alle,
som det hører sig til en rigtig bamsetradition.
Husk, at der altid er masser af billeder og information om skolens hverdag på hjemmesiden

www.hoerby-dybvadskole.dk
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ROYAL BEER ROCK TOUR

dybvadopenair.dk

DYBVAD
OPEN AIR

2013
AG 3. AUGUST

LØRD

YBVAD
SØPARKEN I D

DANSER MED DRENGE

JOHNNY MADSEN I QUEEN MACHINE
STIG & VENNERNE I ØSTRE GASVÆRK
PUBTELTET: ROCKSTOP I RUNDT PÅ GULVET BAND
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 I www.dybvadopenair.dk

Vognmand

Henrik Poulsen
Dybvad

Nyt fra Dybvad Ældrecenter og
Hyggeholdet
Gule ærter
Det var Kim Wolff-Nielsen fra Dybvad Kro, der
var vært ved dette arrangement. Kim havde
hørt om Hyggeholdet, der består af de frivillige,
som er tilknyttet ældrecentret – så marts måned
startede med en dejlig middag bestående af gule
ærter. Hyggeholdet havde købt snaps, øl og vand
- dækket et flot bord og pyntet med blomster. Der
blev givet topkarakter for de gule ærter, og hele
eftermiddagen var et dejligt arrangement.
Herfra skal lyde en stor tak til Kim, som desuden
stillede i udsigt at det skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Søparken
Mandag d. 13. maj håber vi på tørvejr, for så vil
vi gerne tage vores kaffe med i Søparken. Her fra
Dybvad Ældrecenter har vi også glæde af det nye
hus, der er kommet i Søparken. Det er især godt,
at der er tænkt på alle, som er gangbesværede
og går med rollator eller sidder i kørestol - der er
gode adgangsforhold med den nye rampe.

Koncert i Manegen
Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet var indbudt
til jubilæumskoncert i Manegen i Sæby. Vi lejede
bus og begav os af sted til en dejlig eftermiddag,
med sang, musik og fællessang.

Udflugt
Tirsdag d. 18. juni bliver datoen for den store
udflugt med Ældrecentret.
Turen går til Skagen, og der skal vi spise og se det
skønne område i og omkring Skagen.
Hvis der er nogle pensionister fra byen, der kunne
tænke sig at deltage, kan man henvende sig til
Elsebeth på Dybvad Ældrecenter.

Modeopvisning
Karen fra ”Damernes Butik” har været på besøg,
og som vanlig var det nogle af damerne fra Hyggeholdet, der var modeller. Der blev prøvet tøj og
handlet flittigt.
MAS-koret
MAS-koret gav koncert på Ældrecentret mandag
den 15. april. Det var en hyggelig aften med glade
sange, fællessange og højt humør. Hyggeholdet
havde bagt de dejligste kager, der blev nydt i kaffepausen.

Banko
Tirsdag d. 21. maj afholder Hyggeholdet banko.
De har købt fine gaver og håber på mange, der har
lyst til at deltage.

Her fra vil vi gerne ønske alle en dejlig sommer
- og byde velkommen til jer, der har lyst til at
deltage i vores arrangementer.
Mange hilsner fra
Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet

Gå-ture
Så er der taget hul på de ugentlige gå-ture. Vi
startede ud en tirsdag i april, og vejret viste sig
heldigvis fra sin bedste side, så nu håber vi på
mange tirsdage med solskin.
Hund på besøg
På nogle ældrecentre er der indført besøg af hunde fra Røde Kors. Her i Dybvad er der en borger,
der har taget ideen op, og har været på besøg med
sin dejlige hund, ”Bella”. Vi håber på mange flere
besøg af den firbenede og dens herre...

Den flotte rampe til Søparkhuset - der på grund af
regnvejr desværre ikke blev indviet af Hyggeholdet den
13. maj, som nævnt ovenfor.
Rampen er skænket af Skæve Menighedsråd og Ejnar
Skovsgaard Fonden.
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”Gnisten”:
Kirkens Børneklub i Dybvad
• 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

Hørby pensionist-petanque klub
Vi starter mandag op den 13. maj kl. 19.00 med aften- petanque, så dem der er
på arbejde også kan prøve spillet.
Så har vi STÆVNE den 8. juni 2013 kl. 13.00 til ca. 16.30 - vi holder en
kaffepause ca. kl. 14.30
Hilsen Bestyrelsen
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Frivillige hjælpere søges til vores flotte genbrugsbutik på Aalborgvej 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

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

98 86 43 61

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen,
telefon 2097 8806

Bævere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00
Spejdere:
Tirsdage kl. 18.00-20.00
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Døbte i sognene

3. marts 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Oliver Trangeled
Troldborg.
Forældre: Carina Trangeled
Troldborg og Bjarke Troldborg

14. april 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Mads Melvej Olesen.
Forældre: Henriette Olesen og
Poul-Henrik Melvej

31. marts 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Sander Nedergaard
Bouet.
Forældre: Jannie Nedergaard
Jensen og Jan Bouet

14. april 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Miley Hede Mørk.
Forældre: Luise Jørgensen
Mørk og Kenneth Andreasen
Hede

Viet i Skæve Kirke

4. maj 2013 viet i Skæve Kirke: Hanne og
Anders Falk
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7. april 2013: Døbt i Badskær Kirke:
Olivia Juliane Frøstrup Harlev Skarving.
Forældre: Mariann Frøstrup Skarving
og Jakob Harlev Skarving

28. april 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Celina Høgsted.
Forældre: Charlotte Høgsted
og Dennis Kristensen

Glimt fra kirkelivet

Koncert med ”Mahalia Jackson tribute” i Skæve Kirke, marts

Hotdogs og holdninger i Hørby Sognehus, april

Danske Kirkedage i Aalborg, maj
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Sognepræst : Mette Volsgaard, Skævevej 67, 9352 Dybvad. Tlf. 9886 4110 - 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, Skæve:
Anita Jensen
Skævevej 87, 9352 Dybvad
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
I øvrigt sædvanligvis på kirkegården.
graver@skaevesogn.dk
Organist, Skæve:
Niels Ole Sørensen
Kløvervej 11, 9881 Bindslev
Tlf. 2463 3936
nielsole@has.dk
Kirkesanger, Skæve:
Verner Knudsen
Ærøgade 21, 9740 Jerslev J.
Tlf. 9883 2424
verner@knudsen.tdcadsl.dk

Solsikken - Solfanger

Regnskabsfører, Skæve-Hørby
Erik Wulff Sørensen
Søndergårdsvej 18, 9750 Østervrå
Tlf. 9895 1287

Graver, Hørby og Badskær:
Henrik Mølholt Bak
Brøndenvej 104, 9750 Østervrå
Træffetid: Alle hverdage kl. 10–11
Tlf. 9846 8187 / 2167 6099
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. 9886 4054 / 4158 4054
smh.anettebilde@gmail.com

Medlemmer af menighedsrådet:
Formand: Henning Holm Olesen
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm@mail.dk

Kirkeværge, Hørby: Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 2892 6016
bcaarup@gmail.com

Næstformand: Hans Abildgaard
Svangenvej 10, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6401/ 2343 1953
hansabild1@gmail.com

Kirkeværge, Badskær: Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6342
boelskifte@mail.dk

Kontaktperson: Jytte Thomsen
Ålborgvej 319, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4034
jytteogfinn@thomsen.mail.dk

Kasserer: Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
t.hosbond@youmail.dk

Kirkeværge, Skæve: Anni Nielsen
Solholtvej 9, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9176
annisolvang@dlgmail.dk

Kirsten Steffensen
Solholtvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 1100
kirsten@hvid-tand.dk

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder
til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...
Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Babysalmesang
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!
Næste hold begynder efter sommerferien i Badskær Kirke.
Følg med på kirkens hjemmeside www.skaevesogn.dk og i sognebladet.
Der er plads til 10 børn med deres forældre.
Tilmelding til: Sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen på e-mail:
smh.anettebilde@gmail.com eller mobil: 4158 4054
Venlig hilsen
Skæve/Hørby Menighedsråd

Bibelkredsen
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.
Tilmelding til Tove og Hans Henrik senest den 7.
juni tlf. 9846 6331

Gospeldag med konfirmander fra Skæve
og Hørby, april 2013

Gospeldag søndag den 9. juni
- kom og syng med!!!
Nu har du chancen for at være med til at synge
gospel - en hel dag!
Musiker Joachim Hejslet Jørgensen lærer de fremmødte gospelsange, der svinger og giver liv!
Mød op i Badskær Kirke søndag d. 9. juni kl. 11.00
– vi synger hele dagen! Husk madpakke - der vil
være drikkevarer, kaffe, the og kage og aftensmad!
Minimum alder er 12 år! Tilmelding nødvendig
til sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen, senest
den 3. juni: smh.anettebilde@gmail.com eller 415
84054
Om aftenen medvirker koret til en sommersangsaften med fællessang og korsang i Badskær Kirke
kl. 19.00.
Skæve/Hørby og Volstrup Menighedsråd

Gospelkoret anno 2012
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Gudstjenesteliste
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, 3. søndag efter Trinitatis
23/6 Badskær 9.00
MV
4. søndag efter Trinitatis
		
Skæve
10.30 MV
4. søndag efter Trinitatis
30/6 Skæve
9.00
MV
5. søndag efter Trinitatis
		
Hørby
10.30 MV
5. søndag efter Trinitatis
Juli
7/7
Skæve
9.00
JSM
6. søndag efter Trinitatis
14/7 Badskær 10.30 JSM
7. søndag efter Trinitatis
21/7 Hørby
9.00
JSM
8. søndag efter Trinitatis
28/7
Skæve
10.30 MV
9. søndag efter Trinitatis
August
4/8
Hørby
10.30 MV
10. søndag efter Trinitatis
11/8 Skæve
9.00
MV
11. søndag efter Trinitatis
		
Badskær 10.30 MV
11. søndag efter Trinitatis
18/8 Skæve
10.30 MV
12. søndag efter Trinitatis
25/8 Hørby
10.30 MV
13. søndag efter Trinitatis: Kirkemarch
					
afgang fra Hørby Sognehus kl. 9.00
September 1/9
Skæve
10.30 MV
14. søndag efter Trinitatis
8/9
Skæve
9.00
MV
15. søndag efter Trinitatis
		
Badskær 10.30 MV
15. søndag efter Trinitatis
12/9 Skæve
17.00 MV
Spaghettigudstjeneste
15/9 Hørby
9.00
JSM
16. søndag efter Trinitatis
22/9 Skæve
10.30 MV
17. søndag efter Trinitatis:
					 Høstgudstjeneste
29/9 Badskær 10.30 MV
18. søndag efter Trinitatis
		
Skæve
19.00 MV
18. søndag efter Trinitatis:
Konfirmandvelkomst

Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter
Onsdag den 12. juni, Tirsdag den 13. august, Tirsdag den 10. september
Ældre fra området er meget velkomne til at være med denne eftermiddag.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker
og i Skæve præstebolig.
Man skal bestille kirkebilen ved henvendelse på tlf. 98 86 42 14 senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster en femmer.

Deadline for næste sogneblad: 28. juli 2013
Næste blad udkommer den 28. august

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

26

Palmesøndag, minikonfirmander.

Påskemåltid, Skærtorsdag.

Påskedag i Skæve Kirke, Niels Ole Sørensen og
Uffe Marcussen spiller.

Påskedag, Skæve børnekor synger.

Hørby Kirkekor, Skæve Kirkes
børnekor og Gospelkids
Korene holder afslutning i juni og starter op igen
i august.
Hold øje med hjemmesiden - der kommer også
informationer om opstart på forældreintra.
Venlig hilsen
Anne Hejslet og Anette Bilde Jacobsen

Skæve børnekor øver.

Spaghettigudstjeneste
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 efterår 2013:

Hørby Gospelkids synger til spaghettigudstjeneste.

12. september i Skæve Kirke
10. oktober i Badskær Kirke
14. november i Badskær Kirke
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9. juni kl. 11.00: Gospelworkshop i Badskær Kirke
med Joachim Hejslet Jørgensen for unge og voksne. Om aftenen vil der være
koncert hvor Hørby kirkekor også medvirker. Sæt X i kalenderen!
16. juni kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i Søparken i Dybvad
De to børnekor fra Skæve Sogn medvirker.
Fredag den 16. august kl. 18.00: Sommerfest i præstegårdshaven
Medbring kød til grillen, menighedsrådet sørger for resten.
Søndag den 25. august: Kirkemarch
Afgang fra Hørby Sognehus, Hjørringvej 108, kl. 9.00. Hørby Kirkekor medvirker. Vandrertur til Hørby Kirke, hvor der serveres kaffe og rundstykker
inden gudstjenesten i Hørby Kirke kl. 10.30

Ungdomsgudstjeneste i Hørby Kirke, marts

Spaghettigudstjeneste i Badskær Kirke, april

Minikonfirmanddag i Præstegården, marts

Palmesøndag i Skæve Kirke, marts
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