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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Juleglæde og julesorg

Sådan begynder gudstjenesten i kirken Julemor-
gen, med Grundtvigs smukke julesalme. 
 
Det fortælles, at Grundtvig en julenat sad længe 
oppe. Han skulle skrive sin prædiken til gudstje-
nesten julemorgen, men han kunne ikke få det til 
at glide.
Grundtvig kæmpede livet igennem med depres-
sioner - Og sådan én havde netop denne jul lagt 
sig tungt over ham.
Midt på natten forlod han sin skrivepult og gik 
rundt i det stille hus, hvor alle andre jo lå og sov. 
Han nåede børneværelset og kiggede ind. Derinde 
lå hans «puslinger» og smilede sødt i søvne. Må-
ske drømte de om Julemorgen og julegaven, som 
man dengang først fik om morgenen.

Grundtvig fortalte senere, at i det øjeblik fik han 
en salme. Og han gik tilbage til sin skrivepult og 
skrev den ned. Og det var selvfølgelig: Velkom-
men igen Guds engle små. 
Og næste morgen læste han den op til gudstjene-
sten i kirken. 
 
”Velkommen igen Guds engle små” er altså er et 
deprimeret menneskes julesalme. En salme, som 
fortæller om juleglæden på trods af alt det, der gør 
ondt i livet. I salmen bruger han ordet ”julesorg”. 
Et lidt mærkeligt ord, der klinger helt modsat det, 
vi normalt forbinder med jul: glæde og forvent-
ningen.

Men Grundtvig skriver altså om ”Julesorg”. Ja, 
den otte vers lange salme slutter ligefrem med 
ordene:

 

Vor Fader i Himlen! Lad det ske! 
lad julesorgen slukkes! 

Velkommen igen, Guds engle små, 
fra høje himmelsale, 

med dejlige solskinsklæder på, 
i jordens skyggedale! 

Trods klingrende frost godt år I spå 
for fugl og sæd i dvale.

Men hvad mener han mon med ”Julesorg”?

Julesorgen, det er en sorg, som alle mennesker før 
eller senere komme til at kende. For julesorgen er 
først og fremmest sorgen over de mennesker, som 
vi må undvære, og som vi savner i julen. Og på 
den baggrund kan juleglæden have meget svært 
ved at fænge.
Måske er julesorgen også sorg over, at den glade 
forventning, som børnene møder julen med, kan 
have så svært ved at få tag i de voksne! 
 
For Grundtvig fængede glæden den Julenat, da 
han fik sin julesalme. Da han så sine sovende 
børns ansigter, da anede han et glimt af den 
glæde, der er der på trods af sorg, savn og mørke 
- Den glæde, der er der, på trods af alt det, der gør 
ondt.

Må juleglæden også fænge i os denne jul – ja, må 
julesorgen slukkes.

Med ønsket om en velsignet og glædelig jul
Mette Volsgaard
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Sogneeftermiddage

Missionshuset i Dybvad på Idskovvej Sognehuset i Hørby på Hjørringvej

Man kan bestille kirkebilen 

ved henvendelse på

tlf. 98 86 42 14 senest dagen 

i forvejen kl. 18.00.

Tur/retur med kirkebilen

koster en femmer.

HUSK

Første tirsdag i måneden
fra 14.00 til 16.00.

Som de foregående to år vil der i ugerne op til jul blive øvet et krybbespil, som skal vises til formiddags-
julegudstjenesten den 24. december kl. 10.30 i Badskær Kirke. Alle børn, der har lyst, kan være med, men 
man skal mindst gå i 0. klasse. Der vil være få replikker (ikke til alle) og nogle skønne julesange. 

Der øves følgende datoer, hvor man skal være tilstede: Tirsdag den 17. december (Sognehuset i Hørby) 
og torsdag den 19. december kl. 16.00 – 17.30 (Badskær Kirke).

Tilmelding er nødvendig senest den 13. december til sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen.

Børn søges til krybbespil juleaften!

Program:

Tirsdag d. 3. december i Hørby Sognehus: 
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.

Tirsdag den 7. januar i Hørby Sognehus: 
Nytårsmøde med organist Ole Mikael Sørensen.

Tirsdag den 4. februar i Dybvad Missionshus:  
Kirsten Munkholt, Tårs, fortæller om Grundtvig 

Tirsdag den 4. marts i Hørby Sognehus: 
Rita Simonsen, Sæby, fortæller om at være ud-
sendt til Madagaskar.



Nyt fra Dybvad Børnehave
Nu er efteråret for alvor startet, bladene er faldet 
af træerne og der er blevet lidt mere koldt om da-
gen. Vi har ellers nydt godt af den lange og gode 
sensommer, med masser af aktiviteter på vores 
legeplads.

En fast aktivitet årligt i børnehaven, er vores høst-
uge i oktober, hvor børnene medbragte en masse 
spændende ting som de havde høstet ind fra natu-
ren.  Der blev i den store samling om formiddagen 
fortalt om de medbragte ting, og derefter blev der 
produceret mad, saft mm. af alle tingene.

Vi har også været på små ture omkring i Dybvad 
by. Både i Søparken og på andre legepladser i 
byen.

Dybvad Børnehave har fået lidt flere kvadratme-
ter, nemlig en lille tilbygning, hvor Krudtugle-
stuen nu bor.

Vi har modtaget 5 nye børn her i efteråret, og der 
er mange nye ting at huske, både for børn og for-
ældre. Det kan være svært, når man kun er 3 år, at 
huske hvor ens gaderobe er, hvor ens madpakke 
er, samt selv at skulle trække i sit tøj mm.

Lige nu er der indmeldt 45 børn i vores børne-
have, og der er plads til lidt flere.

Den kommende tid er vi jo travlt beskæftiget med 
juleaktiviteter, så herfra er kun tilbage at ønske 
alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Spejdervennerne i Hørby stod for det årlige spon-
sorrally midt i september, hvor 24 friske spejdere 
cyklede knap kr. 10.000,- ind til arbejdet i grup-
pen. Tak for stor opbakning til alle, der var med til 
at cykle, heppe og hjælpe.

Årets septemberfest blev igen afholdt med spej-
derhuset fuldt af glade spejdere og familier, 
der spiste god mad lavet af menighedsrådet, og 
underholdning af Lee om mærkelige danskere og 
lidt spejdersketches. 

Flere patruljer har været på patruljetur, en week-
endtur for dem selv, som vi opfordrer dem til, 
da det er en del af læringen i at klare sig selv, få 
udfordringer og styrke samarbejdet og sammen-
holdet i patruljen.

I oktober var Stabspatruljen “Hørby Tjål Djum-
bers“ –der består af patruljeledere, patruljeassi-
stenter, seniorer og ledere i Sæby Bowling center 
og nød en hyggelig aften. Halloween blev også 
markeret med et uhyggeligt løb ved fælles spej-
dermøde for juniorspejdere og storspejdere. Her 
mødte man både spøgelser, kakkelakker og andre 
sære væsener. Og så har vi fået flotte trøjer, som 
kunne bestilles billigt da spejdervennerne gav 
tilskud. Dem er vi super glade for!

Vores familiespejdere er desværre sat på pause, 
da opbakningen ikke har været så stor som vi 
håbede på. Vi håber på at vi kan starte op igen, da 
vi har masser af ideer og en hel del materialer fra 
korpset.

I november afholdes Uglegylp, et natløb med ud-
fordringer for de store spejdere fra både Dybvad 
og Hørby. I december tager spejderne på juletur. 
Ledere, grupperåd og spejdervenner mødes til ju-
lefrokost i spejderhuset. I februar er der igen valg 
til grupperåd og spejdervenner - kontakt os gerne 
hvis I som forældre gerne vil vide mere og måske 
være mere med i et par år.

Juniorspejdere mødes onsdage kl. 17.30-19.00
Spejderne mødes onsdage kl. 19.15-21.00

Gruppeleder: Anne Marie Jensen,
amj@spejdernet.dk

www.hoerbyspejderne.dk

Nyt fra Hørbyspejderne
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Jubilæum
i Hørby og Omegns Borgerforening

3. december 2013 fylder Borgerforeningen 100 år. Dette fejrer vi 2 gange:

Lørdag d. 7. december 2013, kl. 11:00 til kl. 15:00
holder vi åbent hus i kulturhuset, Nørregade 40, Hørby, Kl. 11:00 til kl. 15:00.
Foreningen er vært ved et let traktement.
Samtidigt kan medlemmer gratis få udleveret et eksemplar af vores jubilæums-
bog, som omhandler Hørbys historie gennem 100 år.
Udlevering af bogen sker mod forevisning af et gyldigt medlemskort for 2013.
Medlemmer som ikke har mulighed for at hente bogen 7. december, kan af-
hente et eksemplar på Hyldevej 1, Hørby fra 9. december 2013 til 15. december 
2013, mellem 16:00 og 18:00.

Lørdag d. 18. januar 2014.
Jubilæumsfest med musik ved Curly Band (Curly Flowers).
Detailleret program følger. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Bestyrelsen for Hørby og Omegns Borgerforening

Jernbanestationen Risgaardhuse



Hørby Lokal-
historisk Forening
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Hørby Pensionist-
Petanque klub

Vil sige tak for den støtte der har været 
sommeren over, og tak til dem der kom-

mer tirsdag eftermiddag og spiller.

Hilsen Bestyrelsen

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

Nørregade 40, Hørby
Hilsen Bestyrelsen

hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk 
hoerby-lokalhistorisk.dk

Hørby Pensionist-
forening

Vi starter igen onsdag den 8. januar 2014
kl. 14.00 med banko.

Hilsen Bestyrelsen



Som følge af det svingende børnetal og dermed 
(desværre) reducerede antal kommunale dagple-
jere, er Dybvad og Hørby nu slået sammen til 1 
gruppe.
Det gælder derfor også i forhold til vores heldags-
legestue, så vi nu samles hver onsdag i vore nye, 
dejlige lokaler i Hørby.

Selvom vi ikke just er glade for den negative 
udvikling, hvad angår børnetal og dagplejefyrin-
ger, kan vi dog glæde os over det positive i, at vi 
har fået et rigtig godt samarbejde op at stå mellem 
Dybvad og Hørby’s kommunale dagplejere.
Som før nævnt, mødes vi hver onsdag i Lege-
stuen, hvor vi hygger og leger hele dagen. Vi har 
nogle fantastisk gode faciliteter, såvel ude som 
inde, og der er god plads til at boltre sig. 
Samspillet mellem børn og voksne er helt i top, 
og tilkendegivelserne fra forældrene er ovenud 
positive. Den største udfordring har dog været, at 
Dybvad-forældrene nu skal aflevere deres børn i 
Hørby, men med god og positiv tilgang til de nye 
tiltag, har de taget udfordringen op med åbent 
sind. Det er vi rigtig glade for og siger tak for 
samarbejdet.

For at den kommunale dagpleje ikke skal forsvin-
de helt i Dybvad’s bysbillede, mødes Pia og Lis-
beth dog 1 gang om måneden i Dybvad Klubhus, 
hvor de jo hidtil har haft deres Legestue.  
8. september inviterede vi på forældrekaffe, så vi 
alle kunne mødes og få sat nogle ansigter på. I den 
forbindelse havde vi udskrevet en konkurrence, 
der handlede om at finde på et navn til vores fæl-
les Legestue. Vinderen blev ”SOLSIKKEN”, så fra 
nu af hedder vi Hørby/Dybvad’s kommunale Le-
gestue ”Solsikken”. Forslaget kom fra en forælder, 
Signe Flyvholm, der fik et par gode poser choko-
lade som præmie.

Senest har vi haft Halloween-fest. Vi havde selv-
følgelig udhulet og skåret græskarhoveder, og hu-
set blev pyntet op med spindelvæv, edderkopper 
og andre uhyggelige sager. Desuden skulle maden 
også stå i Halloween’s tegn, så vi spiste kartof-
felmosspøgelser, afrevne fingre, monsterpøller, 
monsterguf og andre lækre ting. Det blev en super 
dejlig dag.

Nu begynder juletravlheden så småt at melde sig. 
Så skal vi naturligvis holde juletræsfest, finde jule-
manden og spise julemiddag. Det glæder vi os til.

Med hilsen fra
Hørby/Dybvad’s kommunale dagplejere
Pia, Lisbeth, Inger, Lene, Anita og Joan 

Hørby-Dybvad Legestue
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Nyt fra Dybvad Boldklub
Dybvad Boldklub arrangerede messe i Dybvad-
hallen den 28. og 29. september.  Her havde 31 
udstillere haft et rigtigt stort arbejde med at gøre 
klar til messen åbnede. Messen åbnede kl. 13 
lørdag, og åbningstalen blev holdt af borgmester 
Lars Møller. Lørdag var der ligeledes besøg af 
2 fodboldspillere fra AaB, og alle interesserede 
kunne komme og få en snak og en autograf, men 
der var mulighed for at gå rundt og kigge på de 
flotte udstillinger.  Søndag var der gratis silde-
bord sponseret af Nilles og Dybvad Køkkener 
og herefter var der stort modeshow arrangeret af 
udstillerne.  Efter dette kunne børn og barnlige 
sjæle opleve Trylle Thomas. Begge dage var der en 
konkurrence, hvor man skulle finde svaret på et 
spørgsmål oplyst på de forskellige stande. Her var 
der udtrækning af bl.a. en Ipad.  Samtidig kunne 
man vinde flotte gevinster udloddet af de delta-
gende forretninger og foreninger. 
I øvrigt var der en meget flot tombola med gevin-
ster sponseret af de forretningsdrivende. Vi vil 
gerne endnu engang sige tak til alle for de flotte 
gevinster.

Udendørs fodbold er nyligt afsluttet. Dybvad ung-
dom har deltaget i finalestævnestævne i Jeruptur-
neringen  Frederikshavn. Holdet i 6.division 
havde vundet alle kampe i puljen og spillet rigtig 
flot fodbold. På finaledagen blev det til et kne-
bent nederlag i finalen med 1-2 til Skagen, og de 
kunne drage hjem med en sølvmedalje. Holdet fra 
4.division har haft en svær start i puljen, men er 
kommet godt med på det sidste og spillede om 7-9 
pladsen og vandt den første kamp over Strandby/
Elling og den anden 6-0 over Bangsbo Freja og 
sluttede dermed på 7.pladsen. Holdet fra 2.divi-
sion har spillet nogle gode og tætte kampe i puljen 
og spillede ved finalestævnet om 5-6 pladsen. Det 
er rigtigt flot og næsten alle spillere er startet op 
på den indendørs træning i Dybvadhallen.
  
Holdene i DHF har ligeledes afsluttet turneringen. 
Det skal lige nævnes at U15 piger blev nr. 1 i deres 
pulje.  

Herre senior serie 4 vandt sidste kamp, hvilket 
betyder at de er rykket op i serie 3 fra næste forår.  
Vi vil gerne endnu engang ønske alle tillykke med 
det flotte resultat. 

Oprykningsfesten blev holdt i forbindelse med 
årsfesten i Dybvad Forsamlingshus lørdag den 2. 
november. Ved denne fest blev ligeledes uddelt 
pokaler for bedste træningsflid samt holdets spil-
ler. Årets DB blev i år Aase og Bent Andersen for 
deres store engagement i klubben. 

På vegne af Dybvad Boldklub
Kirsten JensenMålmand Alex Jensen slår klubrekorden med 443 

førsteholdskampe

Oprykning til serie 3 på Vadum Stadion

Trylle-Thomas underholder børnene på messen Sildebord søndag formiddag på messens andendag

Årets DB’ere: Aase og Bent Andersen



Program forår 2013

Fredag d. 6. december kl. 19.00: Juletræ sammen med Børneklubben Gnisten. Ruth Tiedemann fra Or-
logshjemmet i Bangsbostrand kommer og gør aftenen festlig for børn og voksne.
 
Tirsdag d. 14. januar: Møde ved sognepræst Helge Pedersen, Albæk
 
Tirsdag d. 28. januar: Generalforsamling
 
Tirsdag d. 11. februar: Møde ved missionær Preben Hansen, Aalborg
 
Tirsdag d. 25. februar: Fælles bileltime: 1. Petersbrev kapitel 5
 
Tirsdag d. 4. marts kl. 19.30 i Gærum Missionshus: Bibelkursus
 
Onsdag d. 5. marts kl. 19.30 i Gærum Missionshus: Bibelkursus
 
Møderække i missionshuset:
 
Tirsdag d. 11. marts: Møde ved tidligere sognepræst i Skæve, Kristian Poulsen
 
Onsdag d. 12. marts: Møde ved tidligere sognepræst i Skæve, Kristian Poulsen
 
Fredag d. 14. marts: Familieaften ved tidligere lærer, Jytte Thomsen , Dybvad

Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt – og hvis ikke der står andet,
foregår møderne i Dybvad Missionshus på Idskovvej

”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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Høstmarked i Skæve
Lørdag den 14. september 2013 var der høstmar-
ked i anlægget i Skæve. Kaj Clausen fra Syvsten 
bagte jødekager i stenovnen. Det tiltrak mange 
folk, og som en gæst sagde: ”Det dufter fantastisk 
i hele byen”. Foruden jødekager kunne man købe 
forskellige ting; bl.a. honning, blomster, blommer, 
fuglebade mv. Fuchsia klubben mødte op med en 
stand, og borgerforeningen havde et lille loppe-
marked. Vejret var dejligt, og folk hyggede sig.

Spis sammen
Torsdag den 24. oktober 2013 var der spis sammen 
aften i Missionshuset. Temaet var kartoflen, og i 
alle retter var der derfor kartofler. Jørgen Bruun 
Nielsen fortalte om kartoflens historie. Det var 
en meget hyggelig aften, og bestemt noget, som 
bliver gentaget med andre temaer. 

Missionshuset
Borgerforeningen er godt i gang med renovering 
af huset, og mange frivillige gør en stor indsats. 
Der er allerede kommet mange gode forslag til, 
hvad huset kan bruges til: kortklub, gymnastik, 
syng sammen, slægtsforskning, udstillinger, 
husflid, foredrag mv. Har du/I andre gode ideer 
til, hvad der kunne laves, eller har du/I lyst til at 
være med til at starte noget op, så kontakt os (se 
mere på www.skaeveborgerforening.dk)

Skæve Borgerforening

Kommende aktiviteter:

Julefrokost fredag den 29. november kl. 18.00
Vær med til denne hyggelige tradition - der bliver 
serveret en lækker julefrokost menu.
Pris for maden bliver 110,00 kr. pr. voksen og 
60,00 kr. pr. barn - vand, øl og snaps sælges til 
rimelige priser.

Tilmelding inden 28. november 2013 til Elly på tlf. 
98861478 / mail hansogelly1@mail.dk, eller Orla 
tlf. 98869001/mail elseogorla@nordfiber.dk

Julestue: 
Den 30. november og den 1. december samt den 7. 
og 8. december 2013 - alle dage fra kl. 12 til 17.

Den 1. og 2. weekend i Advent afholder Grethe 
Hostrup julestue i Missionshuset, Skævevej 144, 
Brønden

Det bliver ikke Danmarks største julestue, men alt 
vil være hjemmelavet. Der vil være lidt af hvert: 
patchwork, glassmykker, strik, filt, tørrede kranse, 
kort, kager, saft, juledekorationer mm. samt et lille 
hjørne med loppeting. Naturligvis kan der kø-
bes kaffe, hjemmelavede vafler, og hvad med en 
kikskage, som vor mor lavede den - og måske en 
lille julebjesk.

Kom og se borgerforeningens hus - gør en han-
del, og støt et godt formål - hele overskuddet går 
ubeskåret til humanitært arbejde. 

På Borgerforeningens vegne
Lene Bruun Larsen

11 



Koncert i Skæve Kirke 
Onsdag den 8. januar kl. 19.30
Organic3 & Benjamin Koppel

Man vil opleve en aften hvor kirkerummet bliver 
fyldt med fantastiske stemninger skabt af Koppels 
flotte lyriske tone og virtouose saxofonspil, Ham-
mondorgelets mange facetter blandet med smag-
fuldt guitarspil fra en af Danmarks absolut bedste 
guitarister, Uffe Steen fra Aarhus og swingende 
trommespil fra Esben Bach.
Ved koncerten vil der blive spillet danske salmer 
og sange, kompositioner af Benjamin Koppel og 
lidt jazz.

Benjamin Koppel, saxofon
Er ud af den store musikalske Koppel-familie. 
Han er søn af Anders Koppel og bror til Marie 
Carmen Koppel.
Benjamin Koppel er efterhånden kendt verden 
over og har spillet med mange verdensnavne i 
tidens løb. I Danmark er han også kendt fra Moon-
jam.

Uffe Steen, guitar 
Uffe er en fænomenal guitarist , hvis virtuose og 
personlige spil, den ganske guitarverden (og vi 
andre) lægger os fladt ned i næsegrus beundring 
for. Kendt i det ganske land (og udland) og har 
spillet med alle de største navne både nationalt og 
internationalt.

Julekoncert i Skæve Kirke
Onsdag den 5. december 19.00

med sangeren Ida Lohmann

Ida Lohmann fra Aalborg er bl.a. kendt for sin 
medvirken i sidste års udgave af Voice i TV2, 
Gospel Operators, Melodi Grand Prix, Aalborg 
Teater og freelance sanger rundt om i landet.
Skæve-Hørby kirkekor deltager også. De vil synge 
sammen med Ida og også synge nogle numre 
alene med bandet.

Vores egen organist Niels Ole Sørensen har samlet 
bandet til denne koncert som udover Ida Loh-
mann på sang, er Kim Bang på bas, Rune Thor-
hauge på trommer og så Niels Ole Sørensen på 
keyboard. 
Der vil blive sunget en masse julemelodier og 
andre smukke sange.
Mød op og vær med til at gøre denne aften til en 
festlig aften.

Esben Bach, trommer
Fantastisk groovemaster. Super swingende trom-
meslager, både med stikker men også med whi-
skers. Har spillet masser af jobs med bl.a. DK´s  
kendte hammondorganist, Kjeld Lauritsen.

Niels Ole Sørensen, hammondorgel
Årets Nordjyske Jazznavn 2009, Niels Ole, der nok 
allerede er taget hjemmefra Tversted, for at stille 
sit skrummel af et hammondorgel op, har den 
klassiske rolle med at spille bassen på orglet med 
både hænder og fødder.
Er ved at bryde igennem som en af DK´s gode 
hammondorganister.
Udover at være hammondorganist, er han også 
formand for den kendte jazzfestival, Tversted 
Jazzy Days og til daglig organist i Bangsbostrand 
& Skæve Kirke.
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Vi synger Julen ind

Op mod jul – fjerde søndag i advent den 22. de-
cember kl. 10.30 – er der mulighed for, for alvor 
at blive tanket op med julestemning og læsning, 
sang og musik. Kirkekvartetten besøger denne for-
middag Hørby Kirke og vil synge og spille kendte 
og ukendte julesalmer og –sange. Kirkekvartetten 
spiller især nyere dansk rytmisk kirkemusik, men 
kan også lide at lege med de gamle salmer, så de 
får en ny klang og fornemmelse, men beholder de 
kendte melodier.

Kirkekvartetten består af:
Anette Bilde Jacobsen, sang, Søren Baggesen, 
saxofon, Jørgen Hvejsel Vest, bas og sang og Jens 
Nielsen, klaver og sang

Jens Nielsen og Anette Bilde Jacobsen er de mest 
lokale. Jens da han er musikskoleleder i Frede-
rikshavn, Sæby afdeling og Anette da hun er bo-
siddende i Hørby og ansat som sognemedhjælper 
i Skæve og Hørby.

Jørgen Hvejsel Vest har været fast medlem i 
Kirkekvartetten sammen med Jens i mange år - på 
forskellige instrumenter – mens Søren Baggesen 
er det nyeste medlem og bidrager til kvartetten 
med fortryllende saxofonspil.

Der venter alle en stemningsfuld og yderst musi-
kalsk oplevelse, når Kirkekvartetten i samarbejde 
med Mette Volsgaard, lader Hørby Kirke fyldes 
af julestemning…og så er det næsten jul!

Lysmesse i skumringen…

To nyere traditioner i kirkerne nemlig Kyndel-
missegudstjeneste og gospelworkshop prøver vi 
denne gang at koble.  Resultatet bliver en gospel-
workshop søndag den 2. februar fra kl. 10.30 – 16 
med Joachim Hejslet Jørgensen og herefter med-
virker dagens kor i kyndelmissegudstjenesten: 
”Lysmesse i skumringen”…
Gospelfolket mødes i Sognehuset, Hørby kl. 10.30 
og øver – efter frokost sættes kursen mod Hørby 
Kirke. Medbring: madpakke og vandflaske. På-
klædning til koncert i farverne sort, blåt og grønt.
Alle der kan lide at synge kan være med, men 
tilmelding er nødvendig til sognemedhjælperen. 
smh.anettebilde@gmail.com /41584054. 

Skæve, Hørby og Badskær Kirker 
på facebook

Følg med i kirkernes gudstjenester, aktiviteter og 
arrangementer på facebook. Her er billeder og 
mulighed for at tilmelde sig diverse arrangemen-
ter.  Søg på: ”Skæve, Hørby og Badskær Kirker” 
eller brug QR-koden her.

De to sogne har også fælles 
hjemmeside hvor man finder 
mange praktiske oplysninger.
www.skaeve-hoerbysogn.dk



Første år med fælles menighedsråd
I formålsparagraffen i ”lov om menighedsråd” 
står der: Det påhviler menighedsrådet, at virke for 
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Det er den lov ethvert-, og dermed også det nye 
Skæve-Hørby Menighedsråd, skal arbejde ud fra. 
Efter at være blevet pålagt at danne 1 Pastorat, 
blev de 2 råd i Hørby-Badskær Sogn og Skæve 
Sogn enige om kun at have 1 menighedsråd og 
1 kirkekasse i Skæve-Hørby Pastorat. (Navnet er 
bestemt af Aalborg Stift.)

Dette nye menighedsråd tiltrådte 1. søndag i 
advent 2012, og alle i rådet var indstillet på, at 
dette samarbejde SKULLE lykkes. –Vel vidende, 
at der ventede os rigtig mange, og til tider tunge, 
opgaver på mange fronter: Aktiviteter, personale, 
bygninger.

Efter ca. 1½ års forsøg lykkedes det sommeren 
2013 at få solgt den forhenværende præstegård 
på Snedkergårdsvej i Hørby, og da Sparekassen 
Vendsyssel næsten samtidig besluttede at lukke 
sin afdeling i Hørby, og spurgte om Hørby Sogn 
ville arve/overtage bygningen på Hjørringvej, 
åbnede der sig helt nye perspektiver i pastoratet. 
Efter overtagelse 1. sept., er vi nu, efter gældende 
regler, startet på at indrette ”Sognehuset”, og har 
et væld af planer om udnyttelse af disse perfekte 
lokaler. 

Den gamle forpagterbolig ved Skæve Præstegård 
hører også med til pastoratet, og som sådan er 
vi forpligtet til at den ”i forsvarlig stand”-som 
det hedder. Efter mange års venten, lykkedes det 
endelig at få midler fra Frederikshavn Provsti til 
udskiftning af døre og vinduer.  –Til rigtig stor 
glæde for KFUM-spejderne, som lejer huset, og 
menighedsrådet, som benytter lokalerne jævnligt 
til sognearrangementer. 
 
På personaleområdet var den helt store opgave, 
at få medarbejdertimerne reguleret til det aktuelle 
forbrug. År tilbage, og før sammenlægningen var 
der gudstjeneste i hver af de 3 kirker hver søn- og 
helligdag. Nu er der i princippet gudstjeneste i 2 
af kirkerne, men da sognepræsten i Skæve-Hørby 
har afløserforpligtelse i henholdsvis Lyngså-
Albæk og Østervrå-Torslev sogne sker det ofte, at 
der kun er 1 gudstjeneste i vores pastorat.

Dette, og det, at der er langt færre kistebegravelser 
og gravsteder, har betydet, at antal timer til or-
ganister, kirkesangere og kirkegårdspersonale er 
voldsomt reduceret. Denne besparelse har heldig-
vis givet mulighed flere timer til sognemedhjæl-
per Anette Bilde i hendes områder med familier, 
børn, unge og voksne, og til børnekor, som hun 
har i samarbejde med Anne Hejslet. De har p.t. 3 
kor med tilsammen ca. 60 børn. 
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Der skrives bønner til spaghettigudstjeneste

Menighedsrådet og ansatte er på udflugt

Indvielse af sognehuset i Hørby

Indflytning i det nye sognehus i Hørby
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I samarbejde med Bangsbostrand Sogn, blev Niels 
Ole Sørensen ansat fra nytår 2013. Han og Ole 
Mikael Sørensen samarbejder om opgaverne, og 
menigheden fryder sig over at have 2 sådanne 
kapaciteter til rådighed. I årets løb er der afholdt 
flere, velbesøgte koncerter, og der har været ekstra 
musikdeltagelse ved mange kirkelige handlin-
ger – også i samarbejde med de 3 kirkesangere, 
Mathilde, Verner og Anette. Disse 3 har også fået 
langt færre tjenester, men har fået lidt ekstra tid 
pr. gang, da de har overtaget graverens opgaver 
på de fleste søndage.

Den største forandring er dog sket på Kirkegår-
dene. Fra før i hvert sogn at være 1 graver og 2 
gravermedhjælpere, må Henrik som graver ved 
Hørby og Badskær Kirker og Anita ved Skæve 
Kirke deles om Anette, Lone og Lene. Med stor 
velvilje og fleksibilitet ser det ud til at lykkes. I 
hvert fald magter de at levere 1. klasses service og 
3 velholdte kirkegårde. 

Vores meget roste ”Sognebladet” er også blevet et 
fælles projekt. Anette Bilde er trådt ind i layout-
staben, og dette team (Mette, Svend Erik, Jesper 
og Anette) leverer et helt unikt produkt til stor 
gavn for foreninger og menighed.

Skoleprojektet i Somasipadi , Indien kører videre, 
nu også med Hørby Sogn som partner. Som det 
fremgår af den løbende information i Sognebladet 
skrider skolebyggeriet frem, og der forventes ind-
vielse efter nytår. Samarbejdet med Dybvad Skole 
har været helt perfekt. En indsamling, startet af 
eleverne og et ”Mød Indien”-marked i forbindelse 
med høstgudstjenesten har skaffet midler, så der 
nu også er penge til vand, toiletforhold og under-
visningsmidler. 

Et andet nyt , fælles tiltag er sogneeftermiddage. 
Velbesøgte arrangementer skiftevis i Dybvad Mis-
sionshus og Sognehuset, Hørby. Stadig ledet af 
frivillige ildsjæle. 

Meget mere sker der rundt om i sognene, og rigtig 
meget er nået dette første år i det fælles pastorat.   
Det skyldes en stor opbakning og fleksibilitet fra 
menigheden, et væld af frivillige slidere og et helt 
fantastisk personale. 

Så det er med stor fortrøstning og forventning, vi 
d. 1. december tager hul på næste års udfordrin-
ger – og muligheder. Og  i menighedsrådet vil vi 
virkelig bestræbe os på, at ”virke for gode vilkår” 
for alle samfunds- og aldersklasser.

Skæve-Hørby Menighedsråd
Henning Holm Olesen

Kirkekoret i Hørby Kirke

En rickshaw ved Indiensdagen

De flotte boder ved Indiensdagen

Sommerfesten i Præsteboligen



Glimt fra kirkelivet

Sommerfest i Præstegården, 16. august ’13 Kirkemarch fra Hørby til Hørby Kirke

Kirkemarchens ”bagtrop” Spejderne synger til gudstjeneste efter kirkemarch

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke ”Mød Indien i Skæve” efter høstgudstjenesten

Masser af flotte ”indiske” gevinster og varer Det store (stærke!) indiske ta’ selv bord
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Årets konfirmander til 1. undervisningsgang Spaghettigudstjeneste i Badskær

Jonathan maler ikon til minikonfirmand Kreative minikonfirmander i Hørby Sognehus

BUSK-gudstjeneste i Hørby Kirke, oktober ’13 Sogneaften med Biskoppen på Knudseje

Ungdomsgudstjeneste med kirkeband og konfirmander, der synger
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Dybvad Borgerforening

100 års jubilæum:
I februar 2014 kan Dybvad Borgerforening fejre sit 
100 års jubilæum. Dét skal fejres – og det sker med 
en række arrangementer i perioden op til vinterfe-
rien - husk derfor at holde øje med vores hjem-
meside og side på Facebook. Her er alle i øvrigt 
meget velkomne til at komme med omtaler af ar-
rangementer og aktiviteter i Dybvad og omegn – 
brug kontaktoplysningerne på siderne så vi kan få 
så meget som muligt med i aktivitetskalenderen.

På Borgerforeningens vegne
Jesper Koldtoft 

Valgflæsk:
Sammen med Handelsstandsforeningen og Dyb-
vad Kro stod Borgerforeningen bag aktiviteterne 
da TV2/Nords valgbus med Mogens Jørgensen 
”kom forbi” torsdag den 31. oktober og sendte 
direkte fra Jernbanegade og kroens store sal. De 
130 deltagere i ”Valgflæsk” kunne stille spørgsmål 
direkte til partiernes spidskandidater i studiet i 
Aabybro efter at have nydt kroens lækre stegte 
flæsk.
Se billeder fra arrangementet: www.dybvadby.dk

Renovering af Søparken:
Siden september har Søparken været igennem en 
synlig forandring: I et samarbejde mellem Park 
& Vej, Borgerforeningen og HedeDanmark er der 
blevet tyndet ud i den efterhånden alt for tætte 
bevoksning hele vejen rundt om søen.
Resultatet er, at der nu er bedre forhold for både 
de resterende træer og søen – og overskuddet fra 
salget af det fældede træ skal anvendes til opret-
ning af stisystemet og nye aktiviteter i parken.
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Nu er efteråret her, efter en dejlig sommer med 
gode gåture. Turen til Søparken forløb godt, og 
kaffen blev nydt med masser af hjemmebagt kage.
Vejret var bestemt også med os på turen til Sæby: 
Vi blev sat af ved havnen og gik hen til det gamle 
plejehjem, hvor vi kunne låne stole og borde 
og sidde i solskin, mens vi spiste de medbragte 
sandwich. Så gik vi gennem byen, kiggede lidt i 
butikker og mødtes nede ved havnen, hvor vi fik 
is til vores medbragte kaffe. Bagefter var der tid til 
gå ud at se de flotte skibe og «Fruen fra havet». Så 
skulle vi i bussen fra Dybvad Taxi og så gik turen 
tilbage til Dybvad.

Birgitta og Jens Ole Rasmussen havde inviteret 
os til Skæve til eftermiddagskaffe. Det var en 
mægtig oplevelse at se alle deres flotte høns i de 
fine omgivelser. Kaffen blev indtaget i laden som 
er indrettet til spisestue med udstilling af gamle 
redskaber og køkkenting. Kaffen blev skænket fra 
en stor Madam Blå og der var godt med hjemme-
lavede æbleskiver og syltetøj til. Bagefter var vi 
med til tærskning på gamle maskiner. Det var en 
god eftermiddag. Tak for dén oplevelse.

I september havde vi besøg af Thora, Alfred og 
Vera. Sikke der blev sunget, en dejlig stemning 
og glæde fik de fremkaldt. Ind imellem blev der 

fortalt sjove historier - og lysten til kaffe og kage, 
som tre fra Hyggeholdet havde bagt, var stor.

Damernes Butik har været på besøg med masser 
af dejligt tøj, som blev vist af de lokale manne-
quiner. Der var meget at se og prøve, og der blev 
handlet godt.

Der har været fine søndagseftermiddage med mu-
sik og kage fra Ældresagen. Sangstemmerne bliver 
rigtig rørt. Sidste gang i år er den 1. december, så 
mød op og nyd stemningen.

Fra Dybvad Kro kom Kim Wolf Nielsen med dej-
lig suppe og godt brød. Det var populært. Bagef-
ter fik vi kaffe og småkager og så blev der sunget. 
Det var fint og vi siger tak. Det bedste er, at han 
har lovet en omgang gule ærter til foråret.

Når dette læses, har vi haft Julemarked, som vi hå-
ber bliver lige så godt besøgt som de tidligere år. 
Vi har allerede fået de første pakker, tak for det.

I december skal vi bage vanillekranse sammen 
med og til beboerne. Det er en hyggelig dag, hvor 
der også bliver lavet dekorationer til dem og 
centret.

God jul og godt nytår ønskes alle
af Ældrecentret og Hyggeholdet.

Fra Dybvad Ældrecenters julemarked 2012

Nyt fra Dybvad Ældrecenter



Hørby Efterskole har altid været med, når der 
den sidste torsdag i oktober har været Spil Dansk 
Dag. Som noget nyt i 2013 inviterede efterskole 
lokalområdets forskellige institutioner og beboere 
inden for i løbet af eftermiddagen til fællessang og 
aftensmad i skolens hal. 

Omkring 500 mennesker inklusive var torsdag 
eftermiddag den 31. oktober samlet på Hørby 
Efterskole – til måske kommunens største Spil 
Dansk arrangement, hvor der var forestilling med 
musikalske indslag fra eleverne på Hørby-Dybvad 
Skole, Dagplejerne fra Hørby-området, børnene 
fra Hørby Børnehus og naturligvis også fra efter-
skoleleverne. 

Arrangementet blev krydret med fællessang for 
alle fremmødte, hvor flere af de sange, der har væ-
ret udvalg til Spil Dansk 2013 blev sunget, og hvor 
det store kor på scenen – der i dagens anledning 
rummede børn og unge fra dagpleje- til efterskole-
alderen – naturligvis sang for.

Også når vi bevæger os lidt uden for det helt nære 
lokalområde, er Hørby Efterskole også med, når 
det handler om arbejdet med musik. Således har 
skolen, som noget nyt indledt et samarbejde med 
Det Musiske Hus i Frederikshavn, hvor udgangs-
punktet er, at skolens musik&drama-elever får 
mulighed for at indgå i forskellige af de arrange-
menter, der afholdes i Det Musiske Hus. 

Bl.a. har eleverne fra faget ’sceneteknik’ en oplagt 
mulighed for at komme til at arbejde sammen 
med professionelle sceneteknikere, som kan give 
dem et indblik i de mange muligheder, der er i 
spil, når der skal laves den helt rigtige kulisse eller 
kreeres den perfekte lyssætning.

På samme vis vil efterskolens musikere få mu-
lighed for at agere som opvarmningsband ved 
udvalgte koncerter i Det Musiske Hus, mens 
eleverne fra dramaholdet, kan få lov at stå for-
rest på scenen i Frederikshavn og byde publikum 
velkommen og fungere som en slags værter ved 
nogle af ’Husets’ arrangementer. En stor og god 
udfordring, for de elever, der senere på året skal 
stå på efterskolens egen scene, når den årlige mu-
sical til foråret skal sættes op.

Det er vigtigt for en efterskole at vende sig ud 
mod det lokalområde, skolen er en del af. Efter-
skolen kan og skal være en del af et aktivt lokal-
samfund, hvor skolens faciliteter kan bruges som 
samlingssted for bl.a. kulturelle oplevelser. Men 
det er også vigtigt for skolen at knytte kontakter 
uden for egne mure, hvorfor samarbejdet med en 
institution som Det Musiske Hus kan være med 
til at give en ny dimension på det at være med på 
Musik- & Dramalinien i Hørby.

Mogens Vestergaard
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Efterskolen som medspiller i lokalområdet



Kirkebandet, som havde deres debut til ungdoms-
gudstjenesten, vil fremover først og fremmest 
spille til ungdomsgudstjenester. Med tiden sikkert 
meget mere, for de unge mennesker er både dyg-
tige og har lyst til at spille!

Martin Rævdal: Guitar og sang
Nicolai Dahl Andersen: Guitar og sang
Joachim Hejslet: Guitar
Emil Brohus: Bas
Jesper Kalmar: Klaver
Jonas Andersen: Trommer

Hjælper: Hans Bilde Jacobsen

Kirkebandet
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Gospelkids
Øver på Hørby Skole torsdage kl. 11.45 – 12.30.

For 0.-1.klasse – Anne Hejslet er korleder.

Spirekoret
Øver op Hørby Skole onsdage kl. 14.00 – 14.40.
For 2.-3. Klasse – Anette Bilde Jacobsen er korle-
der.

(Synger i Skæve Kirke 1. søndag i advent)

Kirkekoret
Øver i Sognehuset, Hørby torsdage kl. 14.50 – 

15.50.
For 4.klasse og opefter – Anne Hejslet og Anette 

Bilde Jacobsen er korledere.

(Synger i Skæve Kirke den 5. december og i Badskær 
Kirke den 8. december)

Kirkernes 3 kor



Døbte

27. oktober 2013: Døbt i 
Hørby Kirke: Ozwald Laur-
sen Mazur. Forældre: Signe 
Laursen og Kenneth Tom 
Mazur

13. oktober 2013: Døbt i Skæve 
Kirke: Jens Kristian Rasmussen. 
Forældre: Heidi Pedersen og Ken-
net Lunderskov Rasmussen

10. november 2013: Døbt i 
Badskær Kirke: Simone Trærup 
Pedersen. Forældre: Heidi Trærup 
Christensen og Mads Andreas 
Pedersen

28. september 2013: Døbt i 
Hørby Kirke: August Thorø 
Andreasen. Forældre: 
Kristinna Thorø og Jesper 
Birch Andreasen

Deadline for næste sogneblad: 26. januar 2014
Næste blad udkommer den 26. februar

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com
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HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder

til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...



Konfirmander

De 8.-9. november var der konfirmandlejr i ”Solsbækhytten”. På lejren deltog konfirmanderne fra Hørby 
og Skæve. Lejrens tema var ”Hemmeligheder”. Der blev blandt andet arbejdet med Kristuskransen. 
Søndag den 11. november medvirkede konfirmanderne ved en ungdomsgudstjeneste i Skæve kirke, hvor 
også det nystartede kirkeband spillede for første gang

Aftenhygge på konfirmandlejren

”Smuglerløb”, som Dybvad-
spejderne havde arrangeret

Tanker og bønner via SMS ved 
ungdomsgudstjenesten

Konfirmanderne fornyede for en 
stund altertavlen i Skæve Kirke

Der fabrikeres flotte alterbrød til søndagens guds-
tjeneste
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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

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

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, 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

Korleder, Skæve-Hørby:
Anne Hejslet
Hjørringvej 174, 9300 Sæby
Tlf. 2216 9563
anne.hejslet@skolekom.dk

Medlemmer af menighedsrådet:

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

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

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

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

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

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

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

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



Babysalmesang
Endnu et babysalmesangshold starter op i Badskær Kirke og mødes 
onsdage fra den 22. januar – 19. marts 2014.
Vi synger, nusser og danser i kirken i ca. 40 min. – og hygger os i gra-
verboligen bagefter!
Der er plads til 10 børn med deres mor, far eller bedsteforældre.

Tilmelding til:
Sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen (se kontaktoplysninger på 
modsatte side) 

Hvis du vil være med på næste hold, kan du evt. melde dig ind i face-
bookgruppen ”Babysalmesangere i Badskær Kirke” og se billeder fra 
de andre hold mm.

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, Rughol-
men 17, Hugdrup
Studie 7: De ”besværlige” paragraffer

Onsdag den 12. februar 2014 kl. 19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Henning Hedegård, 
Ørtoftvej 149, Stidsholt
Vi begynder på en ny pjece: Se, hvor rig du er – af 
Jørgen Knudsen 
1. samling: Barnekår

Onsdag den 12. marts 2014 kl.19.30
Bibeltime hos Lis og Vang Lundegård, Hybenvej 
3, Hørby
2. samling: Fællesskab med Jesus

Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.30  
Bibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, 
Hybenvej 26, Hørby
3. samling: Helligåndens arbejde i os

- - - - -
Enhver er velkommen til at deltage i et godt 
kristent fællesskab med spændende bibelstudier. 
Kontakt evt. 
Karin Vingborg 98864860
eller Lisbeth Hedegård tlf. 28716195 

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 2014:

23. januar i Badskær Kirke
13. marts i Skæve Kirke
10. april i Skæve Kirke

Spaghettigudstjeneste
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Gudstjenesteliste

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker, 
samt i Hørby Sognehus og 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.

December 1/12 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent. Familiegudstjeneste.
      Spejderene og Spirekoret medvirker
 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. På vej mod jul. Kirkekvar-
      tetten medvirker. Fælles med Volstrup Sogn
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Krybbespil
  Hørby 14.00 MV Juleaften
  Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Skæve 10.30 MV Juledag
 26/12  10.00  2. Juledag. Fælles i Volstrup Kirke
 29/12 Badskær 10.30 MV Julesøndag. Julesalmegudstjeneste. Fælles med
      Volstrup Sogn
Januar 1/1  14.00  Fælles i Volstrup Kirke
 5/1 Skæve 19.00 MV Helligtrekonger. Fælles med Volstrup Sogn
 12/1 Badskær 9.00 JSM 1.søndag efter H3K
 19/1 Hørby 10.30 MV 2.søndag efter H3K
 23/1 Badskær 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 26/1 Skæve 10.30 MV 3.søndag efter H3K
Februar 2/2 Hørby 16.30 MV 4.søndag efter H3K. Kyndelmissegudstjeneste
      med gospelmusik
 9/2 Skæve 10.30 MV Sidste søndag efter H3K
 16/2 Badskær 10.30 MV Septuagesima
 23/2 Hørby 9.00 HMP Seksagesima
Marts 2/3 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste med
      efterfølgene tøndeslagning 
 9/3 Hørby 10.30 MV 1.søndag i Fasten
 13/3 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste
 16/3 Skæve 10.30 MV 2. søndag i Fasten
  Badskær 19.00 MV Ungdomsgudstjeneste
 23/3 Skæve 9.00 JSM 3. søndag i Fasten
 30/3 Hørby 10.30 MV Midfaste

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter

Besøg fra Indien

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
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Torsdag den 19. december kl. 13.30 Julegudstjeneste med efterfølgende fællessang
Tirsdag den 14. januar
Tirsdag den 11. februar
Tirsdag den 11. marts

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.

Konfirmandklub

John Dougles, der er fra Siloam i Indien, har været på besøg i sognet i forbindelse med ”Danish Study Week” under 
hans uddannelse som socialarbejder på Diakonhøjskolen i Aarhus. Besøget omfattede besøg på skolerne i både Dyb-
vad og Hørby, sightseeing i Sæby-området, gårdbesøg i forbindelse med et produktionsprojekt i Indien, samt forskel-
lige møder med menighedsråd og ansatte i Skæve-Hørby pastorat...
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Familiegudstjeneste i Skæve Kirke søndag den 1. december kl. 10.30
Spejderne vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen og Spirekoret synger

Julekoncert i Skæve Kirke torsdag den 5. december kl. 19.00 med organist Niels Ole 
Sørensen, Ida Lohmann og Kirkekoret. (Se annonce side 12)

Juleoptakt i Badskær Kirke søndag 8. december kl. 16.00
Minikonfirmander, konfirmander, Skæve-Hørby Kirkekor, organist Ole Mikael Søren-
sen og kirkesangerne Mathilde Aarup og Anette Bilde Jacobsen medvirker

Julegudstjeneste for førskolebørn fra Hørby Børnehus i Badskær Kirke torsdag den 
12. december kl. 10.00

Julegudstjeneste for førskolebørn i Skæve Kirke torsdag den 12. december kl. 13.00
De store børn fra Dybvad Børnehave går Lucia-optog

”Vi synger julen ind” i Hørby Kirke søndag den 22. december kl. 10.30
Gudstjenesten veksler mellem musik, sang og læsninger. Kirkekvartetten medvirker. 
(Se annonce side 13)

Julesalmegudstjeneste i Badskær Kirke søndag den 29. december kl. 10.30
Inden gudstjenesten vælger de fremmødte, hvilke salmer, der skal synges

Helligtrekongersaften i Skæve Kirke søndag den 5. januar kl. 19.00
Lysgudstjeneste

Koncert i Skæve Kirke onsdag den 8. januar kl. 19.30 med Organic3 og
Benjamin Koppel. (Se annonce side 12)

Kyndelmissegudstjeneste med gospelmusik i Hørby Kirke søndag den 2. februar kl. 
16.30. (Se annonce side 13)

Fastelavn i Skæve Kirke søndag den 2. marts kl. 14.00
Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og 
tøndeslagning

Sogneindsamling søndag den 9. marts
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! Inden indsamlingen bydes der på pizza, og efter er der mu-
lighed for at få en kop kaffe. 
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på telefon: 
98 86 90 98

Ungdomsgudstjeneste søndag den 16. marts kl. 19.00 i Badskær Kirke
Husk mobilen

Arrangementer


