September - November
2013

Sognebladet
for Skæve og Hørby

Livets gaver
Duggede æbler ligger under træerne,
grønne nødder sidder fast i haserne
og tomater modnes i mængder.
Sensommers særegne sødme.
Menneskers og dyrs føde er snart bragt i hus.
Af sognepræst
Mette Volsgaard

Gavmilde Gud:
Tak for fylde og rigelighed, tak for forråd og
høst. (Esther Boch)

Sensommeren er naturens store gavesæson. Marker og haver bugner af afgrøder, frugt og grønt.
Og høsttiden viser os en side af livet, som hører til
de vigtigste. For den minder os om, at det væsentlige i livet (Kærlighed, samhørighed, familie, venner, tryghed o.s.v.): er noget, vi har fået givet – og
stadig får. Man kunne bare tænke på hvordan det
ville være, at skulle leve uden alt det, og hvordan
det er, når vi mister noget af det. For det vigtige i
livet kan vi ikke købe os til.
Derfor minder høsttidens overdådighed os om, alt
det i livet, som vi ikke skylder os selv.
De stærke farver, den klare luft, den høje himmel.
Ingenting af det ejer vi. Derfor kalder høsttiden på
taknemlighed over alt det, vi får skænket af livet
Herre.
Ja, det står stadig væk til troende, at:

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed! (Grundtvig)
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Fra Ældremøde til sogneeftermiddag!
Igennem en del år har Skæve menighedsråd stået
bag et månedligt møde for ældre. Disse møder er
blevet afholdt i Dybvad Missionshus. På samme
måde har der også tidligere været sognemøder i
Hørby. Disse blev afholdt i præstegården og på
ældrecenteret.
Margit Jensen har de senere år på dygtig vis stået
i spidsen for møderne i Dybvad. Hun har imidlertid ønsket at blive afløst, hvilket har fået os til at
tænke, at så er det nu, vi har lyst til også at gøre
disse møder fælles for Hørby og Dybvad. Menighedsrådet er jo fælles, og vi tror det er hyggeligere
at være flere, og at samle kræfterne et sted. Menighedsrådet har sagt ja til, at man fremover kan
bruge kirkebil til disse arrangementer.
Vi vil prøve at starte op med at lave møderne på
skift i Dybvad Missionshus og i Hørby Sognehus.
Vi vil prøve at lave et alsidigt program med sange,
tale, foredrag, evt lidt underholdning, en god lang
kaffepause og en afslutning.
Nu håber vi bare, I vil tage godt mod initiativet og
slutte op om eftermiddagene, så vi kan blive en
god flok, der kan lide at være sammen. De første
mødedatoer (den første tirsdag i hver måned) ser
sådan ud :
Alle møder er fra kl. 14 til kl. 16
- og vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen
Skæve- Hørby Menighedsråd
Kontaktpersoner:
Emmy og Willy Farsinsen
Jytte og Finn Thomsen

Missionshuset i Dybvad på Idskovvej

Program:
Tirsdag d. 3. september i Dybvad Missionshus:
Helle Toftegård Nielsen fortæller om Kirkens
Korshærs varmestue i Brønderslev.
Tirsdag d. 1. oktober i Hørby sognehus:
Helge Morre Pedersen fortæller om at være arresthuspræst. Emne : Det er svært at gå lige, når
livet går skævt!
Tirsdag d. 5. november i Dybvad Missionhus:
Vi ser filmen : Klovn for livet!
Tirsdag d. 3. december i Hørby sognehus:
Vores organist Niels Ole Sørensen vil sørge for,
at vi får mulighed for, at synge en del sammen.
Han vil også fortælle lidt om sig selv og sit
jazzband.
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Sognehuset i Hørby på Hjørringvej
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Indvielse af Hørby Sognehus
Søndag den 8. september kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste og indvielse af Hørby Sognehus.
Når det nye sognehus i Hørby skal tages i brug, bliver der liv omkring det nu forladte
hus. Hvis vejret tillader det, afholdes der en friluftgudstjeneste på det grønne areal ved
Sognehuset. Ved denne anderledes gudstjeneste medvirker flere af sognenes kor.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at se huset, og menighedsrådet er vært
ved en lille snack.
Alle opfordres til at medbringe tæpper og havestole til gudstjenesten, der holdes i Sognehuset i tilfælde af dårligt vejr.

Biskoppen på Knudseje
Tirsdag d. 29. okt. kl. 19.00 er der sogneaften på ”Knudseje”, Knudsejevej 4, med Biskop Henning Toft Bro.
Emnet er:
Folkekirken set fra bispestolen - med indblik i og udblik til
Folkekirkens situation nu og i fremtiden.
Aftenen er et samarbejde mellem Joan og Leif Stiholt (ejere
af Knudseje) og menighedsrådet.
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Glimt fra Hørby-revyen 2013

Husk:

Hørby Borgerforening
har 100 års jubilæum
3. december 2013
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Dybvad Borgerforening

Glimt fra Skt. Hans 2013 i Søparken med Birgit Hansen som båltaler. Før første gang var bålet placeret på
en tømmerflåde på søen – men ilden nåede ikke at få
helt fat inden flåden stævnede ud… Næste år bliver det
stort!

I løbet af efteråret tynder kommunens Park & Vej
ud i de tætteste områder af skoven omkring søen
med en skovningsmaskine fra Hedeselskabet.

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.
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Derved bliver der mulighed for forbedringer af
stierne, samt skaffet træ til flere borde-/bænke i
området og skabt plads til nye projekter i foråret.

Hørby Lokalhistorisk Forening

Hørby PensionistPetanque klub

Vi åbner igen efter ferien den 4. september.

Vi spiller hver tirsdag kl 14.00

Vi har åbent hver onsdag i lige uger
fra kl. 19-21 og slutter af med kaffe.

Alle er velkommen!

Hilsen Bestyrelsen

Hilsen Bestyrelsen

Email:
hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk
Hjemmeside:
hoerby-lokalhistorisk.dk
Nørregade 40, Hørby

Hørby Pensionistforening
Vi starter igen onsdag den 2. oktober 2013 kl. 14.00
Kulturhuset, Nørregade 40
Hilsen Bestyrelsen

Hvor er vi på vej hen?
Den globale kirke 496 år efter
reformationen.
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift
inviterer alle interesserede til årsmøde.
Oplæg om temaet ved
biskop Niels Henrik Arendt.
Onsdag den 20. november 2013 kl. 18.00 – 21.30
Sted: Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring
Deltagelse, incl. middag, er gratis.
Der arrangeres bustransport fra Thisted, Frederikshavn og Aalborg.
Tilmelding senest 14.11. til udvalgets sekretær,
Christen Staghøj Sinding: css@km.dk
Yderligere oplysninger på www.aalborgstift.dk/
udvalg
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Glimt fra
Dybvad Open Air 2013
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Program forår 2013

Tirsdag d. 17. september: Frederik Sørensen, Stenhøj. Emne: Bøn - Manglende svar
Tirsdag d. 1. oktober: Benny Kusk Aalborg
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00: Gudstjeneste i Elling kirke , Tuenvej 23, Elling.
		
Efterfølgende samvær og bibelforedrag i Elling Sognegård, Tuenvej 10a, Elling
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30 i Elling sognegård: Bibelforedrag
Mandag d. 21. oktober til søndag d. 27. oktober: Kredsens vækkelsesuge
Tirsdag d. 22. oktober: Denne aften foregår kredsens møde i Dybvad. Villy Sørensen, Hammel, kommer
Tirsdag d. 12. november: Fælles bibeltime
Tirsdag d. 27. november: Sognepræst i Brønderslev, Steen Rughave: ”Kirkegaard på hverdagsdansk”
Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt – og hvis ikke der står andet,
foregår møderne i Dybvad Missionshus på Idskovvej.

Hørby KFUM-spejdere er netop hjemvendt fra en uges sommerlejr
med fuld solskin, sjove aktiviteter og højt humør.
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KFUM spejderne i Hørby
Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.
Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

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

Sommerlejr for Hørbygruppen

Juniorspejderne deltog de første fire dage på
sommerlejren, og sammen fik store og små mange
oplevelser med hjem i rygsækken. På årets temadag stod der ”Ohøj og Pirater” på programmet, og
spejderne fik lært, hvordan man svaber dæk, tømmer skuden for vand, skræller kartofler og kaster
med kanonkugler i ukendt farvand. Dagen blev
afsluttet med en stor fest på ægte sørøver manér.
Herudover lavede juniorspejderne vandkanoner
og søsatte sejlskibe, mens en stor glidebane var et
af højdepunkterne i lejrens sommervarme.
Storspejderne var på hike, havde vollyball-turnering, gik til Madum Sø for at få en kølig dukkert,
havde ”Kvit eller Dobbelt” med selvvalgte kategorier og nød en nat under stjernerne i vores egen
udendørs midnatsbio.
For storspejdernes vedkomne byder en uges
sommerlejr ikke kun på sjove aktiviteter, for der
skal også produceres brænde, opbygges lejrplads,
laves mad over bål og rejses telte for at få en uges
sommerlejr til at fungere. Patruljerne har hver sin
lejrplads, som de selv er ansvarlige for. Her skal
hver enkelt patrulje lave aftensmad og gøre klar
til morgen- og afteninspektion, hvor de skaffer
sig point for at blive Årets Patrulje. I år lå løbet

omkring første pladsen meget tæt, og Panteren,
som blev dette års vinder, lå kun et point fra vores
seniorpatrulje, Den Grå Guld Ged, som vandt
seniorkategorien.
Den bedste tid på dagen er når lejrbålet tændes.
Her synges sange, fortælles historier, fremføres
sketch og deles minder. Tirsdag aften fik vi besøg
af forældre, søskende og bedsteforældre til både
juniorspejdere og storspejdere, og de fik lov til at
deltage i vores lejrbål, som denne aften bød på
underholdning fra alle patruljerne, og underholdning fra de storspejdere, der tidligere på ugen
havde tilmeldt sig workshoppen ”Kunstnerisk”.
Denne aften fik lattermusklerne motion, og spejdere samt ledere var på slap line.
Vi har nydt en sommerlejr i det bedste danske
sommervejr, og vi glæder os nu meget til at
afholde Hørby-Lejr den 24.-25. august, hvor hele
gruppen igen er samlet omkring spejderlivets
glæder.
Se vores hjemmeside for flere billeder fra lejren:
www.hoerbyspejderne.dk
Hilsen fra Spejderne i Hørby
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Dybvad Boldklub
Dybvad Boldklub har i uge 25 afholdt sin årlige
idrætsuge. Ugen startede med kampe for ungdommen mandag, tirsdag og onsdag, hvor der var
besøg af mange hold. Mandag var der ligeledes
grand-old boys kamp. Torsdag blev der afholdt
familieaften. Der blev serveret pasta og kødsovs,
sponseret af Dybvad Kro. Herefter blev der udkæmpet kampe i parfodbold. Holdene var sammensat af personalet på skolen mod børnehaven
og by mod land. Der var desværre afbud fra byholdet, men heldigvis var der en flok fodboldspillere, der trådte til. Det blev til nogle hårde kampe
og flere fik ømme ben efter kampene. Fredag var
der turneringskamp i herre serie 4. Lørdag var
der igen gadefodbold. Der blev igen i år udkæmpet hårde kampe og det var svært for de forsvarende mestre fra sidste år at måtte afgive pokalen
til årets vinder ”Dream Team”. Lørdag aften blev
der sædvanen tro arrangeret helstegt gris med
tilbehør. Hele ugen var der tombola med mange
flotte gevinster sponseret af byens og omegnens
forretninger. Vi vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak for gaverne til den flotte tombola.
Forårssæsonen er afsluttet og de fleste hold har
holdt en velfortjent ferie. Inden længe starter turneringen i fodbold igen og alle hold vil være i fuld
gang, når bladet udkommer. Træningen i DHF
håndbold vil ligeledes også snart gå i gang i enten
Dybvad eller Flauenskjold. Træningstider vil blive
lagt ud på vores hjemmeside.

Bestyrelsen er i fuld gang med at arrangere messe
i Dybvadhallen den 28. og 29. september. Messen
starter lørdag kl. 13 og afsluttes søndag kl. 18. Der
vil blive husstandsomdelt program, men husk allerede nu at reservere denne weekend.
Sommerens store begivenhed er ligeledes overstået, når bladet udgives. Vi er alle i gang med
forberedelserne til Dybvad Open Air. Det er meget spændende om resultatet bliver positivt i år.
Mange af klubbens aktive vil være medhjælpere,
og vi vil gerne sige alle tak for den indsats, der bliver ydet. Også en speciel tak til styregruppen, der
gør et kæmpe arbejde for at gøre Dybvad kendt på
landkortet.
I sommerferien er der også sket en stor ændring
i klubhuset i Dybvad. Karl Johansen har efter
mange års tro tjeneste valgt at opsige sin stilling
som klubhusbestyrer. Vi vil fra Dybvad Boldklub
gerne sige Karl mange tak for det store arbejde,
han har udført gennem de mange år, han har
været ansat.
Dybvad Boldklub
Kirsten Jensen

Igen i år har der også været rekordstor tilslutning
til deltagelse i Kattegatcup i Grenå. Vi er stolte
over at kunne samle så mange spillere på trods
af sommerferie og det er dejligt, at vi har slået
rekord med tilskuere, idet der aldrig har været så
mange familier, der har været med som heppekor
til vores spillere.
Dybvad Boldklub serie 4 - sommer 2013

Gadefodbold-vindere: Dream Team
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”Sunny Barkholt” - udklædt til gadefodbold

SÆT X I KALENDEREN:

Dybvad Boldklubs Erhvervsmesse
lørdag den 28. og søndag den 29. september
i Dybvad Hallen

Mød de mange udstillere og se bl.a. det store modeshow
- der er masser af præmier på indgangsbilletten og i standene!
HUSK: Der er gratis sildebord søndag!
Se hele programmet i Østvendsyssel Folkeblad i ugen op til messen
eller følg os på Facebook!

Septemberfest
Onsdag d. 2. oktober 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. 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 senest den 26. september til Sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen

Højskolesangbogen og
Håndmadder
Velkommen i Hørby Sognehus til en hyggelig
sangaften med højskolesangbogen (og håndmadder) i hånden tirsdag d. 12 . 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”.
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 af håndmadder senest
7. november til sognemedhjælper Anette Bilde
Jacobsen
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Nyt om Indien-projektet

Hilsen fra Somasipadi:
Elever og medarbejdere på Danish Mission Primary
School Somasipadi er glade for venskabet med Skæve
Sogn. Skolen bliver netop nu udstyret med nye klasselokaler for de 500.000 rupies, Skæve har doneret, samt
2/3 fra delstaten Tamil Nadu. Arbejdet er i fuld gang,
men som det altid er i samarbejde med den lokale regering, lever tidsplanen ikke op til vores forventninger.
Vi lever dog i håbet om en hurtig færdiggørelse – børn
og lærere venter spændt på indvielsen.
I mellemtiden er vi gået i gang med planlægningen af
toiletfaciliteter på skolens High School afdeling efter
samme model, hvor vi betaler 1/3 og regeringen 2/3 –
og vi venter på tilladelse til at gå i gang med byggeriet.
Et andet stort ønske på High School’en er indkøb af en
computer (skolens eneste), som vi også håber, Skæve
Sogn kan hjælpe med et bidrag til.
Men på selve klasselokalerne er det nu kun døre og vinduer, trapper og ramper samt flisearbejde, der mangler – og vi håber på, at arbejdet kan færdiggøres inden
regntiden starter…
Vi glæder os til at sende jer billeder fra indvielsen!
Med venlige hilsener fra
ALC School Project
Sundar G. M.S.W.
M.Ed., Deve.Studies (UK),
Executive Director, ALC School Project,
Siloam, Tirukoilur - 605757,Tamil Nadu - India
Besøg os på www.alcschoolproject.org
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MØD INDIEN
– en indsamlingsdag der støtter
skoleprojektet i Somasipadi

Kom til en festlig dag, der emmer og
dufter af Indien. Overskudet går direkte til
Skæve/Hørby Sogns Indien-projekt.

Hvad kan du opleve:
Spis en lækker indisk frokost, køb lodder
til Helligko-kassebanko og vind flotte
præmier, deltag i indiske lege, prøv lykken
i tombolaen, køb ind i de flotte boder, se
et flot modeshow og mange flere
aktiviteter….

Deltag i dele af programmet – eller hele
dagen!

Hvornår:	
  Søndag	
  den	
  22.	
  september	
  kl.	
  10.30	
  –	
  16.00	
  
Hvor:	
  Skæve	
  Kirke	
  og	
  Spejderhus	
  

Hvorfor:	
  Fordi	
  DU	
  kan	
  gøre	
  en	
  forskel!	
  
	
  

Fotos fra Skæve Sogns besøg på Danish
Mission Primary & High School i Somasipadi, februar 2012.
Her ses skolens eksisterende bygninger
både udefra og indefra, ligesom det øverste billede til venstre viser grunden, hvor
den nye skolebygning netop nu er under
opførelse.
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Dagplejedagen
Den 2. onsdag i maj fejrer den kommunale dagpleje hvert år ”DAGPLEJEDAGEN”. I år var ingen
undtagelse. Dog havde vi mod på forandring, så
den 8. maj tog vi en rask gåtur op til Dansbjerg
Rideskole for at se på heste og andre spændende
dyr.
Barnevognene var pyntede og lastet med dejlige, glade børn. Vi snuppede formiddagsmaden
hjemmefra, men frokosten blev nydt i halmhuset,
mens vi sang og kiggede på de heste, der var så
nysgerrige, at de var nødt til at gå indenfor for at
se, hvad der foregik. De har helt sikkert også haft
en god oplevelse. Et par stykker af børnene fandt
desuden ud af, at der var stød i hegnet. Det skal
lige siges, var knap så spændende.
Vi havde en rigtig dejlig formiddag – om end i
silende regnvejr, men humøret fejlede ikke spor.
Tak til Dansbjerg, fordi vi måtte komme på besøg.
Det vil vi meget gerne gøre om.

Med hilsen fra
Inger, Anita, Lene og Joan,
dagplejerne i Hørby.

”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
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Skolestart 2013

1. skoledag med flaghejsning i Dybvad...

...og i Hørby

Den nystartede børnehaveklasse med forældre

Forventningsfulde elever fra 0. klasse

Rasmus Klump kage fra Nordjyske Bank

4. klasse, der er startet på afdelingen i Dybvad
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Nyt fra Dybvad Børnehave
Nu er sommerferien ved at være forbi og det har
været en dejlig sommer med masser af solskin.
Det har vi nydt godt af her i børnehaven, vi har
både leget og sprøjtet med vand, samt været på
stranden. Vi var også på Voergård slot, så en
masse spændende ting fra middelalderen. Det
syntes børnene var rigtigt sjovt.
Børnehaven og skolens SFO samarbejdede i
ugerne 29-31, det har vi været rigtige glade for,
dels for, at personalet har fået deres ferieønsker
opfyldt, men også, at vi får denne mulighed for at
lære hinanden bedre at kende. Det har været dejligt, at opleve de store børn syntes, at det er sjovt
at være i børnehave og hjælpe samt lege med de
små børn. Tak til alle for at dette blev muligt.

98 86 43 61

Siden sidst, har vi haft forældreuge, dvs. forældrene har haft mulighed for, at kunne få et indblik
i børnehavens dagligdag samt deltage i forskellige
aktiviteter. Det blev en uge med sanglege, historielæsning, indianer og bål, heste og den STORE
OL finale om fredagen. En rigtig god og lærerig
uge for os alle, både store og små!

Vi har også sendt 18 børn i skole, vi håber de alle
får det rigtigt godt - og helt sikkert var de klar til
at møde nye og spændende udfoldninger. Pt. er
vi ikke helt oppe på vores normering, men heldigvis er der børn indskrevet, og i løbet af efteråret
ankommer der nye børn. Vi glæder os til at møde
dem og deres forældre.
På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Nyt fra Dybvad Ældrecenter
og Hyggeholdet
I skrivende stund har vi dejligt sommervejr, og vi
har haft nogle gode tirsdagsgåture hvor vi også
har været på besøg et par steder til formiddagskaffe.
Den sidste gudstjeneste inden sommerferien blev
en dejlig oplevelse med besøg af Gospelpigerne
ledet af Anette Bilde.
Skagensturen i juni var meget vellykket. Den begyndte godt nok med lidt forsinkelse, da der var
en misforståelse om starttidspunktet, men vejret
var fint, så der blev tid til hyggesnak i gården til
Ældrecentret. Så kom vi af sted mod Skagen og
blev sat af midt i byen ved Casa Blanca, hvor vi
fik en god frokostbuffet efterfulgt af kaffe. Bagefter kunne man sidde udenfor og nyde vejret og
folkelivet, og nogle fik en tur rundt i gaderne og
se på udbud af sommervarer. Vel inde igen gik
turen ud til parkeringspladsen for Sandormen og
så videre til Gl. Skagen og solnedgangspladsen.
Turen forsatte i kystområderne hvor vi kunne
nyde sommerlandskabet og dyrene der var kommet på græs. Vi var vel tilbage i Dybvad kl. 17 og
så var alle godt trætte.
Først i juli kom Torben med sin flotte hestevogn
og kørte en del af beboerne på en dejlig tur til
Skæve Kirke, hvor kaffen blev nydt. Derefter forbi
Knudseje og tilbage mod Ældrecentret. Tak for
den tur.

Vi har haft fint bankospil og vaffelbagning, og
det kunne foregå på terrassen i dejligt vejr. Det
samme var gældende for den grillaften, som Hyggeholdet holdt med pølser og kartoffelsalat, det er
en rigtig god tradition.
Den aflyste tur til Søparken er flyttet til 12. august,
hvor vi håber på bedre held med vejret, lige som
vi tager af sted til Sæby den 27. august om formiddagen med madpakker og kaffe, hvis vejrguderne
vil.
Damernes Butik kommer 17. september - så man
har mulighed for at få efterårsgarderoben fornyet.
Vi glæder os til at se de lokale mannequiner vise
tøj frem.
Fest og sang skal der også til: Thora, Alfred og
Vera kommer og underholder om eftermiddagen
den 24. september.
Trods det flotte sommervejr er vi også begyndt
lidt planlægning til jul, og Julemarkedet er indtil
videre fastlagt til den 9. november.
Vi håber også det kan blive til en lille udflugt i
efteråret, men det er ikke fastlagt.
Vi ønsker alle et godt efterår!
Hyggeholdet og Ældrecentret
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Kanotur på Gudenåen med Storspejderne
I weekenden fra den 9. - 11. august var spejderne
fra Dybvad på kanotur på Gudenåen.
Fredag morgen kl. 08:00 mødtes vi ved spejderhuset på Skævevej, hvorefter alt bagagen blev pakket
i bilerne, og så var der afgang mod De små fisk
ca. 6 km fra Silkeborg. Alt bagagen blev slæbt fra
bilerne og ned til kanoerne, og ca. kl. 11 var alle
mand klar til at sejle afsted.
Første stop blev holdt ved sluserne i Silkeborg,
hvor der blev spist madpakker, før alle kanoer
skulle igennem slusen for at komme ned i lavere
højde.
Andet rigtige stop blev gjort ved en primitiv
rasteplads ca. 20 km fra Silkeborg, hvor der blev
lavet og spist aftensmad. Efter aftensmaden sejlede
vi yderligere 7 km til Kongensbro, hvor der blev
overnattet. En enkelt spejder sov under en kano,
mens resten af spejderne sov under et oversejl fra
et patruljetelt.
Lørdag morgen startede med morgenmad og
derefter regnvejr. Men da Vorherre holdt inde
igen, blev kanoerne pakket og sat i vandet. 8 km
blev der sejlet før vi nåede til Ans, hvor der skulle
handles noget proviant til aftensmaden osv. Da alle
var færdige med at handle, gik turen videre hen
over Tange sø, hvor der var lidt bølger og heldigvis
medgang, inden vi ankom til det gamle Tangeværk
(El-værk) hvor alle kanoerne skulle trækkes op
fra vandet og skubbes på vogne et par hundrede
meter til den anden side af Tangeværket. Her holdt
vi pause, mens vi spiste middagsmad. Herefter
sejlede vi videre til Kjællinghøl, hvor der efter lidt
tids søgen blev fundet en middelalder-plads med 3
fine bjælke sheltere, hvor vi overnattede.
Søndag var en snue-dag, hvor der blev sovet til kl.
10, inden der blev lavet morgenkaffe og morgenmad. Eftersom tingene blev pakket sammen igen
og slæbt ned til kanoerne blev spejderne efterhånden mere og mere friske, til at klare dagens udfordringer, som bød på et par kilometer inden vi var
i Ulstrup. I Ulstrup blev spejderne sat til at spise
middagsmad mens lederne kørte tilbage til Silkeborg efter bilerne. Til sidst blev alt bagagen pakket
i bilerne igen hvorefter vi begyndte at rulle imod
Dybvad igen. Mange af spejderne var godt trætte
efter de ca. 57 km. de havde sejlet i weekenden. Og
tilbage i Dybvad stod forældrene klar til at tage
imod deres ret trætte børn.
Hilsen fra Dybvad spejderne
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Spejder for en dag
Tirsdag den 13. august var
SFO-børnene fra Dybvad og
Flauenskjold inviteret ud til
Spejderhuset på Skævevej for
at prøve spejderlivet.
Vejret var godt og der blev
lavet bål, bagt snobrød, lavet
mad over bål, lært knob,
leget på karrusellen, kørt i
hestevogn og meget mere...
Og har nogle fået lyst til at
prøve mere, kan man se mødetiderne nederst på siden.

MUS lejr

14. - 16. juni var Bæverne og Ulveunderne på den årlige MUS-lejr på Thorup Hede Spejdercenter.
Temaet var, som det ses på billedet, Vikinger.

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

19. maj 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Mads Hejslet Hasselgren. Forældre: Julie Skaarup
Hejslet og Martin Hasselgren

9. juni 2013: Døbt i Skæve Kirke:
Rie Mira Damgaard. Forældre:
Gitte Jensen og Dion Rann Damgaard

26. maj 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Aksel Møller Larsen og
Karla Møller Larsen.
Forældre: Marie Møller Jensen og Lars Larsen

26. maj 2013: Fremstillet i
Skæve Kirke: Emma Maria
Mihalcu.
Forældre: Corina Elena Ifrim
og Vladimir Mihalcu

23. juni 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Maja Graugaard Sørensen. Forældre: Mette Jensen og
Kristian Graugaard Sørensen

29. juni 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Emma Sofie Lythje.
Forældre: Jennie Tina Lythje
og Søren Lythje

30. juni 2013: Døbt i Skæve Kirke: Marcus Damborg Høgsted.
Forældre: Ida Marie Damborg
Bengtsen og Dennis Høgsted
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11. august 2013: Døbt i Skæve
Kirke: Lea Jakobsen. Forældre:
Jeanette Christensen og Klaus
Roman Jakobsen

Glimt fra kirkelivet

En dejlig sommersøndag i juni var der gospleworkshop i Badskær Kirke. Mange unge og voksne benyttede sig af chancen og sang med musiker Joachim Hejslet Jørgensen en hel dag. Om aftenen var der en
festlig koncert, hvor kirkekoret også deltog.

16. juni var gudstjenesten flyttet ned i Søparken i Dybvad. På grund af regn blev den dog afholdt i
Søparkhuset, der i dagens anledning var omdøbt til Søparkkirken. De to kor fra Skæve Sogn medvirkede. Og selv om pladsen var trang, forløb alt i god ro og orden og i højt humør.

Viede

1. juni 2013: Viet i Skæve Kirke: Helene og
Mathias Tjell Brassøe

22. juni 2013: Viet i Skæve Kirke: Tanja Christina og René Hartvig Møller
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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 onsdag den 28. august kl. 10.00
i Badskær Kirke.
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
Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Lilli og Åge Christensen, Gadensvej
1, Hørby
Studie 4: Penge
Samme aften valg udvalgsmedlemmer
Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlenschlæger,
Ålborggårdvej 49, Østervrå
Studie 5: Alkohol og stoffer
Onsdag den 13. november 2013 kl. 19.30
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej
18, Hørby
Studie 6: Vore ord

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:
12. september i Skæve Kirke
10. oktober i Badskær Kirke
(Gospelkids medvirker)
14. november i Badskær Kirke

Fredag den 6. december 2013 kl. 18.00
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen
hos Lilli og Åge Christensen, Gadensvej 1, Hørby
Onsdag den 8. januar 2014 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, Hugdrup
Studie 7: De ”besværlige” paragraffer
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Gudstjenesteliste
September 1/9
Skæve
10.30 MV
8/9		
10.30 MV
					
12/9 Skæve
17.00 MV
15/9 Hørby
9.00
JSM
22/9 Skæve
10.30 MV
29/9 Badskær 10.30 MV
		
Skæve
19.00 MV

14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis
Friluftsgudstjeneste i Hørby, se side 4
Spaghettigudstjeneste
16. søndag efter Trinitatis
17. søndag efter Trinitatis: Høstgudstjeneste
18. søndag efter Trinitatis
18. søndag efter Trinitatis:
Konfirmandvelkomst
Oktober 6/10 Hørby
10.30 MV
19. søndag efter Trinitatis. Høstgudstjeneste
10/10 Badskær 17.00 MV
Spaghettigudstjeneste
13/10 Skæve
10.30 MV
20. søndag efter Trinitatis
20/10 Badskær 9.00
JSM
21. søndag efter Trinitatis
27/10 Hørby
10.30 MV
22. søndag efter Trinitatis. BUSK
November 3/11 Skæve
10.30 MV
Alle Helgen
		
Hørby
19.00 MV
Alle Helgen
10/11 Badskær 10.30 MV
24. søndag efter Trinitatis
		
Skæve
19.00 MV
24. søndag efter Trinitatis.
						
Ungdomsgudstjeneste
14/11 Badskær 17.00 MV
Spaghettigudstjeneste
17/11 Skæve
9.00
HMP
25. søndag efter Trinitatis
24/11 Hørby
10.30 MV
Sidste søndag i kirkeåret
December 1/12 Skæve
10.30 MV
1. søndag i Advent. Familiegudstjeneste
8/12 Badskær 16.00 MV
2. søndag i Advent. Juleoptakt
15/12 Skæve
9.00
JSM
3. søndag i Advent
22/12 Hørby
10.30 MV
4. søndag i Advent
24/12 Badskær 10.30 MV
Juleaften. Krybbespil
		
Hørby
14.00 MV
Juleaften
		
Skæve
15.30 MV
Juleaften

Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 10. september, tirsdag den 8. oktober og tirsdag den 12. november
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: 27. oktober 2013
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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Konfirmander
2013/2014
Undervisning foregår onsdag fra kl. 8.00 – 9.30 i
Konfirmandstuen i Skæve Præstebolig
Konfirmationerne bliver:
Hørby kirke: Søndag den 4. maj 2014 kl. 10.30
Skæve kirke: Bededag, fredag den 16. maj 2014 kl.
10.30
Søndag den 29. september kl. 19.00 er der velkomstgudstjeneste for alle konfirmander og deres
forældre i Skæve Kirke.

Konfirmandklub
26. september kl. 19.30:
Hørby Sognehus: Opstart Konfirmandklub –
Tema: Sjov med pizza!
8. - 9. november:
Konfirmandweekend
10. november kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste Skæve Kirke
19. december kl. 19.30:
Konfirmandklub i Konfirmandlokalet:
Tema: Engle – Husk pakke til pakkeleg
5. februar kl. 19 – 21:
Ungdomsmesse i Abildgaard Kirke
13. februar kl. 19.30:
Konfirmandklub i Hørby Sognehus:
Tema: Be my Valentine
9. marts :
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
16. marts kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste Badskær Kirke

Hørby Kirkekor og Gospelkids
Hørby Gospelkids synger i musiklokalet Hørby
Skole onsdage kl. 14.00 - 14.40
Kirkekoret synger om torsdagen kl. 14.50 - 15.50
de første fire gange på Hørby Skole og fra den 12.
september i Sognehuset.
Venlig hilsen
Anette Bilde Jacobsen

Skæve Kirkekor og Gospelkids
Skæve Gospelkids synger i musiklokalet Dybvad
Skole torsdage kl. 12.30 - 13.15
Kirkekoret synger om tirsdagen kl. 13.45 - 14.30 i
musiklokalet i Dybvad.
Venlig hilsen
Anne Hejslet
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Arrangementer
Søndag den 8. september kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste og indvielse af Hørby Sognehus. Se annoncen side 4.
Søndag den 22. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Skæve Kirke.
Kirken 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
sognets Indien-projekt.
Søndag den 22. september kl. 12.00 - 16.00: Mød Indien. Se annoncen side 15.
Onsdag den 2. oktober kl. 18.00: Septemberfest i Spejderhytten i Hørby. Se annoncen
side 13.
Søndag den 6. oktober kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Hørby Kirke.
Søndag den 27. oktober kl. 10.30: BUSK - Børn, Unge, Sogn og Kirke.
BUSK er blevet indført af de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte
fokus på børn og unge i kirken. Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge.
Tirsdag d. 29. okt. kl. 19.00: Sogneaften i ”Knudseje” med Biskop Henning Toft Bro.
Folkekirken set fra bispestolen - med indblik i og udblik til Folkekirkens situation nu og
i fremtiden. Se annoncen side 4.
Søndag den 3. november: Skæve Kirke kl. 10.30 og Hørby 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 gudstjenesten vil navnene på årets døde blive læst op.
Søndag den 10. november kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste i Skæve Kirke.
Husk mobilen.
Tirsdag den 12. november kl. 19.00: ”Højskolesangbogen og Håndmadder” i Sognehuset i Hørby. Se annoncen side 13.
Mandag den 25. november kl. 18.00-21.30: Menighedsudflugt/møde Mellemfolkeligt
Stiftsudvalg, Hjørring. Se annoncen side 7.
Søndag den 1. december kl. 10.30: Familiegudstjeneste i Skæve Kirke.
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejderne
medvirker og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.
Torsdag den 5. december kl. 19.00: Julekoncert i Skæve Kirke med organist Niels Ole
Sørensen, Ida Lohmann og børnekor.
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