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Påskens fantastiske fortælling
- et drama i 5 akter (følg hele historien i kirkerne)

1. akt: Palmesøndag: Optakt
Noget stort er i gærde: Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes som konge, folk vifter med palme-
grene og råber i begejstring… Men mørke uvejrsskyer hænger over optoget.
13. april: Skæve Kirke kl. 10.30 - Badskær Kirke kl. 14.00: Familiegudstjeneste, Minikonfirman-
derne opfører påskespil og Spirekoret medvirker.

2. akt: Skærtorsdag: Fællesskabet
Jesus spiser sammen med sine venner, disciplene. Under måltidet uddeler han brød og vin, 
mens han siger: ”Dette brød er mit legeme, denne vin er mit blod”.
17. april: Skæve Kirke kl. 18.00: Niels Ole Sørensen spiller på Hammond Orgel - Efterfølgende 
Påskemåltid i Konfirmandstuen, Skævevej 67. Tilmelding: 9886 4110 (se bagsiden).

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

4. akt: Påskedag: Sejr og liv
Tidligt påskemorgen sker det, der ikke kan ske: Jesus står op af graven. Sorg er vendt til glæde 
– mørke til lys – død til liv!
20. april: Hørby Kirke kl. 10.30 - Kirkekoret medvirker

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
Flere af Jesu venner går til graven i sorg, men møder den opstandne Jesus.
21. april: Volstrup Kirke kl. 10.00 – Fælles gudstjeneste for Skæve, Hørby og Volstrup sogne.

Nu er foråret for alvor på vej, solen har fået mere magt, dagene bliver længere, 
blomsterne spirer frem alle steder og fuglene synger. Vi oplever selvfølgelig stadig 
kolde, grå og våde dage. Men der er ingen tvivl om, at det går den rigtige vej.

Med foråret følger også den vigtigste højtid i kristendommen: Påsken, hvor vi 
mødes af budskabet om Jesu død og opstandelse. En højtid der rummer både stor 
glæde og sorg.

Sorgen viser sig Langfredag. Den lange og forfærdelige dag, hvor Jesus døde på 
korset.
Men faktisk ligger der en dobbelthed i Langfredag, for det er ikke kun en forfær-
delig dag, men også en god dag. Det er på samme tid sorgens og glædens dag. 
Denne dobbelthed viser sig, hvis man ser på, hvad Langfredag kaldes på andre 
sprog.
På tysk kaldes dagen ”Karfreitag”, som betyder sorgens fredag. Og det er et ram-
mende udtryk: for det er en sognes dag, hvor man må sørge over Jesu død og 
menneskers ondskab.
På engelsk hedder den der imod ”Good Friday” Den gode fredag. Og det er også 
et rammende udtryk, for på den dag viste Guds kærlighed til os mennesker sig 

at være så stærk, at han var parat til at gå i døden for os. Og samtidig viste hans kærlighed sig at være 
stærkere end døden, det viste sig Påskedag, da Jesus stod op af graven.

Påskens dobbelthed kan også ses i kristendommens vigtigste symbol: korset. For korset fortæller både 
om Langfredags lidelse og død. Men også om Påskedags opstandelse, liv og glæde.
For korset som symbol er jo tomt. Og det tomme kors fortæller om sejr og glæde. Derfor er korset i kri-
stendommen ikke mere et symbol på sorg - men på glæde.

Rigtig glædelig påske!

Sorgens og glædens dag
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Af sognepræst
Mette Volsgaard
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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 arrangementer.  Søg på: ”Skæve, 
Hørby og Badskær Kirker” eller brug QR-koden her.

www.skaeve-hoerbysogn.dk
-et klik værd...



Nyt fra Dybvad Børnehave
Siden sidst har vi haft en masse aktiviteter både 
ude og indenfor. I november lavede alle børnene 
julegaver til deres forældre; et flot glas til fyrfads-
lys. Hele december julehyggede vi, bagte småka-
ger, pyntede glas og lavede juleklip mm. Traditio-
nen tro var Troldebørnene også på Ældrecenteret 
og gik Luciaoptog, samt sang julesange. Skæve 
Kirke havde inviteret til børnegudstjeneste; der 
blev bl.a. vist dukketeater, og det syntes børnene 
var rigtigt sjovt. Samme dag sluttede vi af med 
forældrekaffe og æbleskiver.
Vi fandt også en julemand i skoven, og han havde 
en slikpose med til os! 

SÅ KOM SNEEN:
Juhuu sagde børnene da sneen væltede ned fra 
himlen, åhhhh nej, sagde alle de voksne - og 
tænkte på, hvor trælst det bliver at køre i bil i sne-
vejr! Men hvor har børnene nydt at lege i sneen, 
samt brugt en masse tid på at skovle sne væk 
fra døren. To drenge, der var i fuld gang med at 
skovle, råbte stolt: vi arbejder for kommunen! og 
det er jo ganske sandt! Og nogle tog et velfortjent 
hvil i trillebøren.
Indenfor var der travlt på stuerne med at klippe 
snemænd og lave snefnug - der er også flyttet 
nogle pingviner ind; de sidder på væggen inde 
på krudtuglestuen. Ti hi, og sjovt nok, sidder der 
ugler så flot og pryder væggen på vildbassestuen. 

Pt. har vi fokus på 3 læreplanstemaer - det er den 
sociale og alsidige personlige udvikling, samt 
krop og bevægelse. Vi har bl.a. et tema på tværs 
af to stuer, hvor børnene skal fortælle hvad de 
bruger deres fødder til, samt tegne dem.
De kommende børnehaveklassebørn er begyndt at 
lave små skoleopgaver, det syntes de er sjovt. Men 
de begyndte også at sammenligne hinandens teg-
ninger - og tænk, der var nogle, der kunne tegne 
det hele indenfor stregerne!

Dybvad Børnehave har også fået en ny daglig 
pædagogisk leder, nemlig Anne-Lise Bollerup 
Hansen, så hjertelig velkommen til dig Anne-Lise. 
Det faste team i børnehaven består desuden af 
Niels Bentsen, Susanne Steen, Lone Egholm, Helle 
Beerman (i stedet for Lise Kristensen, som er på 
orlov), og Ulla Eriksen.

Pt. er indmeldt 45 børn i børnehaven samt der 
kommer nye børn i løbet af foråret, men vi har 
stadig plads til flere, så kom gerne på besøg.

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Efteråret sluttede med juletur for de store spej-
dere, julefrokost for grupperåd, spejdervenner og 
ledere i spejderhuset, og Klan Kronhjort afholdte 
julefrokost med cowboytema.

2014 startet med et brag af en gallafest i spejder-
huset for de store spejdere med tilbageblik på året 
2013 der gik, film og billeder af herlige oplevelse, 
suppleret med musikvideoer, uddelinger af for-
skellige priser og spejdere i festligt skrud. Så kom 
der sne og juniorene fik lavet et flot iglo, mens de 
store hyggede indendørs med bolcher.

D. 26. februar er der familieaften i spejderhuset 
med spisning og valg til grupperåd og spejder-
venner

Vi har allerede planlagt Stabsaften, klanmøde 
og fællesmøder for juniore og spejdere i foråret, 
men også en masse mærker og andre spændende  
aktiviteter er sat i kalenderen –se mere på www.
hoerbyspejderne.dk.

I maj skal vi være med i et arrangement i Nel-
lemans Have i Sæby. Juniorene skal på Kristi 
Himmelfartsløb og Spejderne tage vandreskjold 
50, 70 eller 100 km. 

Så er der stadig nogle friske spejdere, der er i gang 
med specielle årsmærker som at gå i shorts til alle 
spejderarrangementer, sove i telt og bære spejder-
tørklæde hver dag i et helt år. 
Alle spejdere har i februar fået udleveret årsstjer-
ner.

Vores mødested er spejderhuset på Brombærvej  7 
i Hørby på følgende tidspunkter:

Juniorspejdere: onsdage kl. 17.30 – 19.00 for 1. – 4. 
klasse

Storspejdere: onsdag kl. 19.15 – 21.00 for 5. – 9. 
klasse 

(undtaget skolernes ferier)

Klan Kronhjort  mødes ca. en gang hver 2. måned 
lørdag/søndag kl. 10-14

Evt. spørgsmål, kontakt gruppeleder Anne Marie 
Jensen på 29937871, eller kig på vores hjemme-
side: www.hoerbyspejderne.dk

Nyt fra Hørbyspejderne



Hørby Lokal-
historisk Forening

Fra arkivet: Der har alle dage været et rigt børne-
musikliv i Hørby. Her fra 1995

Lars Sørensen, tidligere musiklærer på Hørby Skole, med Hørby Børneband. Fra 1987.

Hørby Pensionist-
Petanque klub

Vi spiller Petanque hver tirsdag når vejret 
er til det. Det er ikke vejret der er noget 

galt med, det er påklædning.

Hilsen Bestyrelsen
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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

Onsdag den 5. marts: Anette Jørgensen  Fr.havn 
Fortæller om 2. verdenkrig og om Gunnar Flyv-
bjerg

Onsdag den 19. marts :   Syngsammen m. Jens 
Eckhardt Sæby 
Onsdag den 2. april: Fhv. borgmester Poul Møller, 
Hjallerup “Fra bondeknold til borgmester” 
Onsdag den 30. april:    Afslutning m. gavespil

Mandag i ulige uge spille vi kort kl 14.00
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Sogneeftermiddage i 
Hørby og Dybvad

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.

Program:

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

Tirsdag den 1. april i Dybvad Missionshus:
Jytte Thomsen fortæller om salmedigteren Bror-
son.

Tirsdag den 6. maj i Hørby Sognehus:
Mejeriejer N. H. Lindhardt, Ryå: Mejeribrug fra 
bibelens tid til i morgen.

Tirsdag d. 3. juni:
Eftermiddagsudflugt til Rhododendronparken 
i Brønderslev. Afgang fra Sognehuset kl. 13.30 
og Dybvad Genbrug kl. 13.45 (Menighedsrådet 
betaler bussen). Vi drikker kaffe på restaurant 
Hedelund og er hjemme igen ca. kl. 17.30. Nær-
mere om pris og tilmelding i næste sogneblad.

Glimt fra Helligtrekonger-eftermiddag



 

 

   

 

 

Som navnet lyder handler 

det her om musik og børn. 

Kommer du som barn til 

børnemusikfestival i Hørby, 

håber vi at du oplever, at 

her er et sted, hvor alt er i 
børnehøjde - på børnenes 

præmisser og hvor DU er i 

fokus. Det gælder 

aktiviteter og musik såvel 
som mad og drikke.   

På Hørby Efterskoles 

sportsplads bygges en 

festivalplads op med scene 

men også  telte, der hver især 

har en funktion: Du kan købe 

mad og drikke,  

eksperimentere med 

sæbebobler, danse og skråle 

med på MGP-sange eller 

boltre dig i Duplo-hulen :o) 

 

Lørdag den 14. juni 2014 kl. 10 - 15 
Billetpris 
KUN 75 kr.! 
SÆLGES: 

-via hjemmesiden: 

Hørbybørnemusikfestival.dk 

- pr. mail:  

info@hoerbyboernemusikfestival.dk 

-Ved ”Salon Image” Dybvad og andre 

lokale frisører (se hjemmesiden) 

-på Hørby Efterskoles kontor i 
tidsrummet 8 - 15 

 

Oplev: 

Musikalsk og 
humorsitisk show for 
børn i alle aldre med  
festlige Mek Pek og 
sønnen på guitar!  
 

Mek 
Pek  
og  
Søn 

Ole Kibsgaard 
kender børnene fra 
Kaj og Andrea – og 
de elsker ham. Her 
vil han synge… 

Ole 
Kibs-
gaard 

…Disneysange 
sammen med 
Sæbygarden! Det 
bliver stort…! 

Sæby- 
garden 

Hun er bare sej! Er 
en levende 
rytmeboks og skal 
lave STOMP med jer! 
En aktivitet for større 
børn. 

Linette 
Riber 

Det lyder skørt og 
det er det også. Et 
sprudlende band der 
svinger for vildt! 

Øre- 
hæn- 
gerne 

Hørby  
Børne 
Musik 
Festival 
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DHF Håndbold deltog i julen i DGIs julestævne, 
som afholdes i Vrå og Brønderslev. Det er efter-
hånden blevet en tradition, at DHF Håndbold 
deltager i dette stævne, som kun er en enkelt dag, 
hvor hvert hold spiller min. 3 kampe + evt. finale 
– alt efter hvor mange hold der er tilmeldt i pul-
jerne. I år havde vi vores unge herrer med, som til 
daglig spiller serie 4, idet de ved sæsonstart ikke 
var nok til et U18 hold, men med en pæn tilgang 
i løbet af sæsonen er de nu så mange unge, at de 
kunne stille op med et U19 hold. De gjorde det 
også kanongodt på trods af at de kun var 7 afsted 
til første kamp – men fik så lige fat i en kammerat 
fra Sæby, som kom og hjalp til næste kamp. U19 
drenge løb med guldet i deres pulje. U14 drenge 
og U14 piger kom begge på 2. pladsen og vandt 
hver sin H2O t-shirt…

Der er i år lavet lidt om på turneringen i hånd-
bold, så turneringen af hensyn til fodbold først 
starter i uge 43. I løbet af september måned er der 
så en forturnering, hvor man frivilligt kan melde 
sit hold til, for at teste formen af og se om man er 
tilmeldt i den rigtige række. Ombrydningen, som 
normalt ligger før jul er nu flyttet til 12. januar, så 
holdene er netop nu startet op i deres nye puljer.
U12 piger rykkede op i A-rækken her efter om-
brydning, mens U14 drenge og piger forblev i 
A-rækken. U14 piger var lige ved at rykke op i 2. 
division, men de tabte desværre den sidste kamp, 
som ellers kunne have sikret dem en oprykning – 
så de tager endnu en tørn i A-rækken.

Der har været en del tilgang af spillere i både U10 
mix og U14 drenge i år. Udvalget har lige været 
ved at se på hold og trænere til næste år – og med 
de spillere vi har nu vil der være grundlag for at 
kunne starte hold op i alle årgange fra U6/8 indtil 
U16. Derudover har vi nu 2 serie 3 damehold og et 
serie 4 herrehold.Vi har også stadig 2 hold med i 
kredscuppen – det er U12 piger og U14 piger. U14 
piger er gået videre til semifinalen – og U12 piger 
skal spille om at komme videre her på tirsdag, 
men mon ikke det går. De har indtil nu vundet 
alle kampe – så det håber vi på fortsætter.
Igen i år tager alle hold fra U10 til U14 med til 
Holstebro Cup i påsken og der har som tidligere 
år været rigtig god tilslutning, så vi kan komme 

Her ses de glade vindere fra U19 drenge

U12 drenge blev også vinder af deres pulje

afsted med alle holdene. Imens tager vores unge 
herrer til Rødspætte Cup  i Frederikshavn som 
U20 spillere, da Holstebro cup kun går til U18.

Det er jo blandt andet penge, som er tjent af 
Flauenskjold Markeds ”loppemarkedsgutter” 
– Danny, Svend og Steen, som sikrer at vi kan 
komme med til cup, idet disse penge går til beta-
ling for trænere, holdgebyrer, tilskud til spillerne 
samt busturen derned. Derudover giver Dybvad 
Boldklub og FIFs Venner normalt også et tilskud 
til deltagergebyret. Det vil vi gerne sige tusind tak 
for på spillernes vegne! Vi er også p.t. ved at skifte 
spillerdragter ud – idet vi har valgt at gå over til 
Adidas tøj fra i år. Spillertøjet vil løbende blive 
skiftet ud, efterhånden som vores sponsorudvalg 
finder sponsorer her til. De første, som har fået nyt 
spillertøj er Serie 4 herrer. Tøjet er venligst sponse-
ret af Brunø, Dybvad.

Anita S. Pedersen
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Nyt fra DHF Håndbold



Program forår 2014

Tirsdag den 4. marts kl. 19.30 i Gærum Missionshus: Bibelkursus ved Pastor Niels Jørgen Langdahl, Fjer-
ritslev.
 
Onsdag den 5. marts kl. 19.30 i Gærum Missionshus: Bibelkursus ved Pastor Henning Smith, Gøttrup.
 
Møderække i missionshuset:
 
Tirsdag den 11. marts: Møde ved tidl. sognepræst i Skæve, Kristian Poulsen.
Onsdag den 12. marts: Møde ved tidl. sognepræst i Skæve, Kristian Poulsen.
 Fredag den 14. marts: Familieaften ved tidligere lærer Jytte Thomsen, Dybvad.
 
Tirsdag den 1. april: Møde ved Finn Mikkelsen, Brønderslev, der taler om Påskens betydning.
 
Tirsdag den 29. april: Møde ved sognepræst Johnny S. Madsen. Emne: ”Elske Synderen, men hade syn-
den (hvordan i praksis?).
 
Torsdag den 8. maj i Østervrå Missionshus: Møde ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Aksel-
band medvirker.
 
Tirsdag den 20. maj: Møde ved Verner Christensen, Brønderslev.
 
Tirsdag den 3. juni: Møde ved missionær Preben Hansen, Aalborg.
 
Tirsdag den 17. juni: Fælles bibeltime.
 

Møderne starter kl. 19.30 og foregår i Dybvad Missionshus hvis ikke andet er nævnt.

”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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Skæve Borgerforening

Pajhede Skov 11 

Det er utroligt hvad man kan opnå, når man står 
sammen og hjælper hinanden! Foruden bestyrel-
sen har rigtig mange af egnens beboere givet en 
hånd med ved vores husrenovering – og det er 
blevet til mange timers frivilligt arbejde! Derfor 
skrider arbejdet med Huset fremad, og det bliver 
et rigtig hyggeligt sted at samles. Stor TAK til alle!

Den 29. november var der julefrokost – mange var 
til stede og nød julelækkerierne. Gete spillede et 
par salmer og sange på det gamle orgel. Det var 
en vellykket aften – stor tak til alle sponsorer for 
flotte gaver til amerikansk lotteri.

Første og anden weekend i december havde Gre-
the Hostrup julestue i forsamlingshuset. Salget gik 
godt, og der var mange besøgende. En god idé, 
hvor overskuddet går til humanitære formål.

Næste arrangement var en aften med film: Jørgen 
Bruun viste og fortalte om en gammel film fra 
Skæve. Der var bedt om forslag til et nyt navn til 
forsamlingshuset. Kaffe og kage og mange diskus-
sioner – der var stor interesse, og navnet bliver 
afsløret på generalforsamlingen i marts. 

Den 10. februar var der indbudt til Spis Sammen, 
også med film ved Jørgen Bruun; denne gang fra 
området ved Nr. Hytten.

Skæve Borgerforening afholder generalforsam-
ling mandag den 10. marts: 

Generalforsamlingen starter kl. 18.00 med efter-
følgende spisning og kaffe – uden beregning. Vi 
beder om tilmelding senest den 7. marts til Elly på 
tlf. 98 86 14 78. 
På valg er Lone, Henning, Tina og Majken. Da 
Lone, Henning og Tina flytter fra området i nær 
fremtid, er der brug for friske og engagerede 
kræfter. 
På generalforsamlingen afsløres det nye navn på 
huset. 

Torsdag den 27. marts kl. 19.00 kommer Kjeld Lar-
sen, Tversted, og fortæller om sin bog og opvækst 
på gården Bås. Bogens titel er ”Tidsbilleder fra 
Østvendsyssel”. Det er en fin og levende beret-
ning om barndom og tidlig ungdom. En kærlig 
skildring på den tid. Man kan mærke stor taknem-
melighed til forældre og alt hvad livet bød på. 
Kjeld Larsen har været lærer på Tversted Skole fra 
1962 til 2005. Kom og hør en beretning fra 40’erne 
og 50’erne.

I slutningen af januar starter kortspil og måske 
strikkeaftener. Det bliver hver anden mandag 
aften. Borgerforeningen ser gerne lignende tiltag – 
huset skal jo bruges.

Vi arbejder på en påskemarch, som bliver be-
kendtgjort senere.

Loppemarked kunne måske give lidt penge til 
foreningen – så hvis man har effekter, man vil af 
med, vil vi være taknemmelige.

På Borgerforeningens vegne
Eva Huss



Hørbyafdelingen på kælketur, januar 2014
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2014 bliver et spændende år for folkeskolen! 
Den nye reform træder i kraft pr. 1. august – og 
forberedelserne er i fuld gang, om end en del ting 
stadig afventer lokale politiske beslutninger.

De vigtigste mål med Folkeskolereformen er,
• at vores elever skal blive så dygtige som over-

hovedet muligt, 
• at vi mindsker betydningen af social bag-

grund i forhold til faglige resultater, 
• og at tilliden og trivslen i folkeskolen skal 

styrkes.

En længere og mere varieret skoledag skal være 
nogle af midlerne til at opnå bedre resultater for 
den enkelte elev. Med den gamle folkeskolelov 
var det som udgangspunkt ikke muligt at lave al 
den holddeling, som vi vurderede var bedst for 
den enkelte elevs læring - derfor glæder det os 
meget, at den nye lov giver os mulighed for at 
bruge alle de erfaringer, som vi tidligere har hø-
stet i alle skolens afdelinger, til at arbejde videre 
med holddeling, læsebånd, løbebånd, projektori-
enteret undervisning – UDEN at arbejde som et 
ministerielt forsøgsprojekt – nu er det faktisk et 
KRAV, at vi arbejder på denne måde.

Jo, på mange måder føler vi os rigtig godt rustet 
til at gå i gang med Den Nye Reform. Der er dog 
som nævnt stadig mange uafklarede spørgsmål, 
som kommer på plads hen over foråret. På denne 
hjemmeside er der både information og inspirati-
on at hente: http://skolereform.frederikshavn.dk

Skøn Skole:
Et andet af dette skoleårs vigtige projekter på 
Dybvad-afdelingen bliver arbejdet med Skøn 
Skole - uge 15 er afsat til projektet, som indebæ-
rer forskønnelse af klasselokaler og gangarealer, 
elevarbejdspladser, samt en mountainbike-bane 
ved tennisbanerne.

I ugens løb bliver der brug for alle elevernes 
mange og forskellige kompetencer: Der skal laves 
beregninger, måles, males, hamres, graves og 
udtænkes kreative og innovative ideer, laves mad 
til kantinen, laves malende beskrivelser – både til 
skrivende og den talende presse.

Vi håber det bliver en rigtig, rigtig spændende 
uge, og har indledt et samarbejde med lærere 
og elever fra EUC-Nord, som vil hjælpe os både 
i forberedelserne og i selve gennemførelsen af 
projektet. 

Vi glæder os til at vise resultaterne af vores an-
strengelser frem!

Skolebestyrelsesvalg:
I foråret 2014 skal der være valg til skolebestyrel-
sen. Den elektroniske valghandling finder sted 
fra den 19. til 28. maj – og forældrenes opbakning 
hertil vil være meget betydningsfuld for både nu-
værende bestyrelse, samt for personale og ledelse. 
Når der er informationer om valgmøde m.v. vil 
materialerne kunne findes under et specielt valg-
afsnit på skolens hjemmeside…

Skolen ønsker alle et rigtig godt forår – husk at 
kigge forbi vores hjemmeside, som er opdateret 
med billeder m.v. fra skolens hverdag…

Sysse Jørgensen
skoleleder

Nyt fra Hørby-Dybvad Skole
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Frivillige hjælpere søges til vores flotte genbrugsbutik på Aal-
borgvej 450

Har du lyst til at give en hånd med, så henvend dig meget 
gerne i butikken, eller til Grethe på telefon 98864293.

Vi mangler både hjælp i bagbutikken (klargøring m.v.) og i 
selve forretningen. Du bestemmer selv, hvor mange timer og 
hvilke dage, du kan hjælpe…

Med venlig hilsen
Dybvad Genbrug

Åbningstider:
Mandag til fredag:
10.30 til 16.30

Lørdag:
10.00 til 12.00

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

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 2097 8806

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

Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.00-20.00



Så skriver kalenderen 2014, og når man tager hul 
på et nyt år, kigger man ofte også tilbage på året 
der gik.

2013 har været et begivenhedsrigt år for Hørby 
Børnehus. Det har budt på mange oplevelser, 
spændende ture og sjove episoder.

I september måned arbejdede hele Børnehuset 
med et ”fra jord til bord” projekt. Børnehaven 
var bl.a. på bondegårdsbesøg, hvor der blev set 
på grønsager, blomster og dyr. Det var en dejlig 
solskinsdag, med mange indtryk og oplevelser, 
så det var en flok trætte børn der vendte tilbage 
til Børnehuset. Under hele projektet var der stor 
opbakning fra forældre og bedsteforældre. Der 
kom bl.a. massevis af grønsager, kæmpe græskar 
og suppehøns. Et sjovt og spændende forløb.

Sidst i november var de største børnehavebørn 
inviteret ned til ”Bager Jan” i Hørby, hvor der 
skulle bages pebernødder og laves pølsehorn. Det 
var en stor oplevelse for børnene, og en ny verden 
for de fleste af dem. Ikke helt det samme som når 
man bager hjemme ved mor og far. Tusind tak til 
bageren for en dejlig dag, og pebernødderne der 
kom med hjem, var en stor succes.

Vinteren ramt os i januar, og det betyder flere 
aktiviteter indenfor. Vi har f.eks. ”Den gode stol” 
i Børnehuset. Her kommer alle børn på skift i den 
gode stol, hvorefter de andre børn og voksne, skal 
fortælle om alt det barnet er god til. Det er me-
get populært, og det er altid en god oplevelse at 
komme i stolen. 

Lige nu er vi også optaget af førskolearbejde. De 
kommende skolebørn bruger flere formiddage om 
ugen, på at øve sig i at gå i skole. Der bliver lavet 
opgaver med tal, bogstaver, farver og meget an-
det. Børnene lærer hvem de skal gå i klasse med, 
og inden længe begynder vi at besøge skolen og 0. 
klasse. 

Når der ikke bliver arbejdet og lavet aktiviteter, 
elsker vi at komme i sneen og lege og kælke. Det 
er spændende hvor længe sneen bliver liggende, 
børn og voksne håber på det bliver lidt endnu. 
Vi er ikke helt klar til at pakke kælke og hue og 
vanter væk endnu.

Daglig pædagogisk leder
Jan Kokholm 

Året der gik i Hørby Børnehus
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Snemangel gav nye skiudfordringer

Ski og sne hører uvilkårligt sammen, og det var 
da også lidt af en udfordring, da det aftenen 
før Hørby Efterskoles afrejse til skisportsstedet 
Oberstdorf i de sydtyske alper stod klart, at store 
dele af det skiområde efterskolen plejer at besøge 
– herunder hele begynder anlægget – var luk-
ket pga. snemangel, hvorfor gruppen fra Hørby 
rykkede op i højden og brugte de fire skidage på 
centret, der er opkaldt efter den højeste alpetinde i 
området – Nebelhorn.

Nebelhorn ligger i tre plateauer på hhv. 1300, 
1950 og 2450 meters højde. Helt nede fra byen går 
svævebanen ’Nebelhornbahn’ op i højderne og 
bringer således skigæster frem og tilbage mel-
lem centrets pister. For de øvede er der desuden 
mulighed for helt fra 2450 meters højde at køre på 
ski direkte ned til byen, selvom det sidste stykke 
foregår på kunstsne grundet årets milde vinter-
klima i dalen rundt Oberstdorf.

En del elever brugte den første dag på begynder-
pisterne og fornemmelsen for, hvordan skiene 
reagere i sneen er det grundlæggende, men for 
mange af eleverne blev smilet nok lokket frem, da 
solen en morgen skinnede fra en skyfri bjerghim-
mel, så skiløberen ud over farten fik et fantastisk 
blik ud over alpetoppene, når han vovede sig op 
på områdets højeste alpetop og startede sit skiløb 
herfra.

Hørby Efterskole
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Tre spændende gæster på Hørby Efterskole.

I løbet af foråret får Hørby Efter-
skole besøg af flere fremtrædende 
skolefolk. Det handler om, at både 
professor dr. phil. Per Schultz 
Jørgensen fra Danmarks Pæda-
gogiske Universitet og sociolo-
gen professor Thomas Ziehe fra 
Leibniz-universitet i Hannover 

lægger deres vej forbi Hørby med pædagogiske 
oplæg, mens undervisningsminister Christine 
Antorini (S) gæster Hørby for at se, hvordan den 
daglige undervisning forløber på Hørby, og hører 
om de rammer efterskolen lægger til grund for sit 
pædagogiske virke.

Både Per Schultz Jørgensens 
og Thomas Ziehes arbejde med 
forståelse af unge og ungdom, har 
vundet indpas i den danske skole-
politik og de har således begge i høj 
grad haft betydning for og indfly-
delse på nyere dansk skoletænk-
ning og læringstilrettelæggelse.

Gæstekalenderen på Hørby ser således ud:

3. marts: Undervisningsminister Christine Anto-
rini besøger efterskolen.
6. marts: Per Schultz Jørgensen laver oplæg under 
temaet ’Karakterdannelse giver børn livsmulighe-
der’
23. april: Thomas Ziehe taler om de unges ’selv-
verden’ og transformationen til en ny samfunds-
kultur.



Glimt fra sognets skolebyggeri i Indien, januar 2014

Til kirkebladets redaktør 
 

Nordjysk Kirkedag 2014 
lørdag den 29. marts 2014 kl. 10-16, i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg 
 

Når troen koster! 
- om religion og politik i Mellemøsten 

Mød professor Jørgen Bæk Simonsen , foredragsholder og forfatter Naser Khader og musiker Jens Nielsen 

Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved 
Københavns Universitet tegner med udgangspunkt i en historisk belysning af udviklingen i 
forholdet mellem kristne og muslimer i Mellemøsten linierne frem til situationen i det moderne 
mellemøsten.  Jørgen Bæk Simonsen er historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og 
islamisk historie og i politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden. I 
perioden 2001 – 2005 var han direktør for Det Danske Institut i Damaskus.  
 

Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker og nuværende  forfatter, debattør, 
foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute og vært 
på programmet ’Arabiske stemmer’ på DR´s P1 vil belyse de kristnes forhold i Mellemøsten i nyere tid 
og især efter Det Arabiske Forår 
 
 

Dagen afsluttes af musikeren Jens Nielsen, som under temaet ’Hvor er min salmetone?’ vil 
introducere en række nye salmer og ny kirkemusik. Der bliver god lejlighed til at synge med 
på salmerne.  
 
Tilmelding senest torsdag den 20. marts 2014 til Lars Møller Jensen:  
lars.m.jens@gmail.com Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske 
Bank, reg.nr. 5079 konto 0001404911 med tydelig indbetaler angivelse.   
 
Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står et udvalg med repræsentanter 
for Ålborg Stifts Mellemkirkelige Udvalg, Baptistkirken, Metodistkirken og Den Romersk-Katolske kirke samt folkekirkelige menighedsråd og 
studenterpræstearbejdet i Aalborg. 
 
 
Nordjysk Kirkedag 2014 lørdag den 29. marts kl. 10-16 i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg:  
 
Når troen koster! – om religion og politik i Mellemøsten. Med professor Jørgen Bæk Simonsen, foredragsholder 
Naser Khader og musiker Jens Nielsen.  Tilmelding senest 20/3: lars.m.jens@gmail.com, Pris: 175kr., incl. kaffe og 
frokost  

Nordjysk Kirkedag 2014
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Nyt fra Hørby Borgerforening

Fastelavnsfest afholdes søndag d. 2. marts 2014, i klubhuset, Nørregade, klokken 13:30.

Mandag den 19. marts er der generalforsamling i Kulturhuset, Hørby

Hørby og Omegns Borgerforening 
borgerforeningen02@gmail.com



18 

Dybvad Borgerforening
”Løb med Mening”
Cirka 75 friske motionister trodsede den bidende 
kulde og blæsevejret lørdag den 25. januar, og 
hjalp Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borger-
forening et rigtig godt stykke mod målet på kr. 
10.000,- til Danmarks Indsamling 2014, da ”Løb/
gå med 9352 Dybvad” blev afviklet i Søparken. 
Der blev indsamlet lidt over kr. 7.000,- på tre 
timer ved arrangementet, hvor deltagerne betalte 
kr. 10,- eller mere pr. omgang, de gik eller løb - 
og dagens rekord blev sat af Richardt Sten, som 
havde taget løbeskoene rigtigt på og nåede op på 
hele 13 omgange á 1,2 kilometer i stedvis knæhøj 
sne! En del deltagere valgte dog også blot at tage 
en enkelt omgang eller to på gåben, hvorefter der 
var trængsel i Søparkhusets varme lokaler. Her 
var der mulighed for dagen igennem at købe drik-
kevarer sponseret af Dagli’Brugsen Dybvad, varm 
aspargessuppe med hjemmebagt brød sponseret 
af Dybvad Kro & Hotel, samt kaffe/the og pande-
kager. 

100 års jubilæum i 2014
I år er det 100 år siden, Dybvad Borgerforening 
blev stiftet – hvilket fejres med forskellige aktivi-
teter hen over året. Mandag den 3. februar var der 
således ”gammeldaws” bankospil med over 120 
deltagere i Dybvad Forsamlinghus, og fredag den 
14. februar var der jubilæumsreception i Søpark-
huset. Se billeder fra arrangementerne på Face-
book-siden Dybvad Online. Næste arrangement 
er den store jubilæumsfest på Dybvad Kro lørdag 
den 8. marts – billetter kan købes frem til den 1. 
marts. Vi håber, der er rigtig mange, som vil fejre 
jubilæet sammen med os!

Generalforsamling
Borgerforeningen afholder generalforsamling 
mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 på Dybvad 
Kro – dagsorden ifølge vedtægterne.

Hjemmeside og kalender
Husk, at du kan få overblik over aktiviteter og 
arrangementer i Dybvad og omegn på www.dyb-
vadby.dk – hvor du også har mulighed for selv at 
melde ting ind til kalenderen. 

Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn

Fonden administrerer de midler, som er overført fra 
den tidligere Ungdomshøjskole i Dybvad.

Uddeling af fondens midler sker til børn og unge i Dyb-
vad og omegn til følgende formål:

•	 Tilskud til højskoleophold

•	 Tilskud til skolerejser for enkeltpersoner

•	 Støtte til aktiviteter for børn og unge

•	 Støtte til udvikling af lokalsamfundet

Ansøgning om støtte kan ske hele året og skal indgives 
til formanden for Dybvad Borgerforening:

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad

 jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Nyt fra Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet

Så er 2014 godt i gang. Vi havde mange gode op-
levelser sammen i juletiden, ikke mindst en meget 
vellykket julefrokost sammen med personale og 
beboere. Der var en rigtig god stemning med sang 
og musik.

Midt i januar, som let kan være en stille tid, kom 
Ældresagen heldigvis med Harmonika-vennerne 
til søndagsunderholdning. Det blev en god efter-
middag. 

Derefter var det Hyggeholdets tur til at forkæle 
sig selv - vi holdt Nytårskur på Dybvad Kro. Dej-
lig mad og masser af det - tak for det - så snak og 
sang gik godt.

I januar er der blev bagt vafler og afholdt banko-
spil ud over de faste arrangementer, det er altid 
populært og hyggeligt.

Nu skal vi snart til at planlægge ture og arrange-
menter i foråret og i gang med gåture, hvis vejret 
vil. Vi er inviteret til at deltage i Borgerforenin-
gens 100 års jubilæum med kaffe i Søparkhuset. 
Det glæder vi os til.

Husk at vi altid tager godt imod nye hjælpere.

Ældrecentret og Hyggeholdet

	  
	  

Den	  18.	  februar	  2014	  kunne	  Dybvad	  Borgerforening	  fejre	  sit	  100	  års	  jubilæum,	  	  
hvilket	  bl.a.	  markeres	  med	  

stor jubi	  læumsfest på Dybvad Kro 
lørdag	  den	  8.	  marts	  kl.	  18.30	  –	  01.00	  

Jubilæet	  fejres	  denne	  aften	  med	  en	  lækker	  jubilæumsmenu	  og	  efterfølgende	  dans	  –	  lige	  som	  
der	  vil	  være	  mulighed	  for	  at	  se	  udstilling	  om	  foreningens	  og	  byens	  historie.	  

	  

Pris	  for	  medlemmer	  kr.	  150,-‐	  /	  pris	  for	  ikke-‐medlemmer	  kr.	  200,-‐	  
Drikkevarer	  og	  natmad	  købes	  på	  kroen.	  	  

	  

Billetsalg	  i	  Dagli’Brugsen	  i	  Dybvad	  senest	  lørdag	  den	  1.	  marts	  
	  

Se	  mere	  på	  www.dybvadby.dk	  eller	  på	  Facebook-‐siden	  Dybvad	  Online	  

På gensyn!	   
Dybvad	  Borgerforening	  

Bestyrelsen	  

Den 16. januar fyldte Vinne 104 år. Vinne bor på 
Dybvad Ældrecenter, og har gjort det siden sep-
tember 1996.
 
Vinne må være Dybvad´s ældste borger - hver dag 
kommer Vinne ind i aktivitetscenteret, hvor hun 
maler. Da Vinne fyldte 100 år havde hun malet 
over 100 meter klovnedug og mange andre små 
og store ting.
 
Når der bowles er Vinne også med, og torsdag 
eftermiddag hvor vi synger sammen, er det tit at 
der også synges med på nogle af de gamle kendte 
sange.
 

Mange hilsner og tillykke til Vinne
fra Dybvad Ældrecenter



Morgenstemning ved Hørby vandresti -
en naturoplevelse for de morgenfriske

Få en unik oplevelse en tidlig søndag morgen i selskab med andre 
morgenfriske, hvor Ove Pedersen, Elling vil fortælle om fugle vi hø-
rer og ser på turen. Er vi heldige synger nattergalen for os!
Mødested: Spejderhuset Hørby, Brombærvej 7 

Mødetid: Søndag den 1. juni kl. 6.00 – turen slutter omkring kl. 10.00 
efter gudstjenesten kl. 9.00 i Hørby Kirke. Man kan gå hjem fra kirken 
eller bestille kirkebilen. Se tlf.nummer ved gudstjenestelisten.
Medbring: Praktisk tøj og især fodtøj, evt. kaffe eller the og måske en 
kikkert.

Kirsten og Knud Rye der bor på Ådalsvej, serverer morgenkaffe og 
brød på deres terrasse omkring kl. 8.00. Herefter går vi sammen til 
kirken.

Hotdogs og holdninger – 
”At filosofere med børn”

Denne gang danner Sognehuset i Hørby rammerne for Hotdogs 
og holdninger – tirsdag den 8. april. Når man kommer kl. 18.00, er 
der hotdogs og når de er fortæret, sætter børn og voksne sig godt til 
rette. Dorete Kallesøe, som er bl.a. er exam. art. i filosofi, vil nemlig 
fortælle en kort historie. Herefter filosoferer hun med børnene, hvor 
hun tager udgangspunkt i fortællingen.

Børnene får herefter fri og hvis vejret tillader det , går de med en flok 
unge ansvarlige over på legepladsen i ca. 45 min. Imens vil Dorete 
tale med de voksne om, hvordan man kan samtale – filosofere med 
børn. Hvad er filosofi med børn? Skal man filosofere med børn? Kan børn overhovedet filosofere? Og kan 
voksne?

Dorete skriver selv på hjemmesiden filosofipatruljen.dk:
“Man kan filosofere over alle livets store spørgsmål: Skal man tilgive sine uvenner? Hvad er overho-
vedet en ven? Hvad kan vi vide, og hvad er vi nødt til at tro på? Hvad er lykke....?”

Aftenen kræver tilmelding (vi skulle jo nødig løbe tør for hotdogs) til sognemedhjælper 
Anette Bilde Jacobsen senest torsdag den 3. april
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Gospelkids
Øver på Hørby Skole tirsdage kl. 11.45 – 12.30.

For 0.-1.klasse – Anne Hejslet er korleder.
Gospelkids synger til Fastelavnsgudstjenesten den 2. 

mqrts i Skæve Kirke og til Spaghettigudstjenesten i 
Skæve kirke den 10. april.

Spirekoret
Øver op Hørby Skole onsdage kl. 14.00 – 14.40.
For 2.-3. Klasse – Anette Bilde Jacobsen er korle-
der.
Spirekoret synger Fastelavnssøndag i Skæve Kirke og 
Palmesøndag den 13. april i Badskær Kirke

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 Hørby Kirke Påskedag den 20. april og Pinse-
dag den 8. juni i Skæve Kirke

Kirkernes 3 kor

Musical  og børnekorsang!

Mandag den 28. april  kl. 18.30 opfører Kirkekoret i Hørby Ef-
terskoles Musikhus musicalen ”De skjulte bånd”, skrevet over 
det kendte franske eventyr ”Den lille prins”. 

Det er en dejlig opsætning med skøn og iørefaldende musik, fi-
nurlige dialoger og med masser af aktivitet på scenen. Kirkens 
to børnekor, Gospelkidsene og Spirekoret, synger et par sange 
inden musicalen.



Døbte

KFUM spejderne i Hørby

17. november 2013: Døbt 
i Skæve Kirke: Mynte 
Lehmann Kappelgård. 
Forældre: Karina og Klaus 
Lehmann Kappelgård

Deadline for næste sogneblad: 27. april 2014
Næste blad udkommer den 3. juni

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

1. februar 2014: Døbt i Skæ-
ve Kirke: Laurits Kristian 
Kjærulf Ranum. Forældre: 
Kristine og Kristian Edvard 
Ranum

1. december 2013: Døbt i 
Skæve Kirke: Anna Sandal 
Gregersen. Forældre: Ida 
Sandal Jørgensen og Mads 
Laurids Gregersen

1. december 2013: Døbt i 
Skæve Kirke: Magnus Emil 
Jacobsen. Forældre: Ma-
ria Louise og Dennis Bent 
Jacobsen

9. februar 2014: Døbt i 
Skæve Kirke: Lærke Mose. 
Forældre: Jannie Mose Pe-
dersen og Brian Thomsen
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HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder

til sognebladet fra arrangementer i lokalområdet...



Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.

Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

KFUM spejderne i Hørby Juniorer:
Onsdage kl. 17.30-19.00

Spejdertroppen:
Onsdage kl. 19.15-21.00

Klanen (18+):
Første søndag hver 2. måned

December i Kirkerne
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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
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Kirkesanger, Badskær:
Mathilde Aarup
Blegkilde Alle 43, St. 1, 9000 Aalborg
Tlf. 2892 6016
mathilde.aarup@hotmail.com
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Hjørringvej 174, 9300 Sæby
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Formand: Henning Holm Olesen 
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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. 2527 1256
bcaarup@gmail.com

Kirkeværge, Badskær: Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
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boelskifte@mail.dk
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t.hosbond@youmail.dk

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



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

Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.30
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 
18, Hørby 
4. samling: Troens kampe

Fredag den 27. juni 2014 kl. 18.00
Bibelkredsen holder grillaften hos Karin og Vagn 
Vingborg, Rugholmen 17, Hugdrup.
Hvis nogle vil være behjælpelig med det prakti-
ske, aftaler vi det ved bibeltimen den 14. maj. Kas-
sen betaler udgifterne. Måske går vi en tur. Karin 
og Vagn er vært for en kop kaffe.
Tilmelding til Karin og Vagn, senest den 20. juni 
tlf. 98864860
- - - - -
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:

13. marts i Skæve Kirke
10. april i Skæve Kirke

Spaghettigudstjeneste
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Ulla Henningsen vil synge danske sange af bl.a. P.H og 
Suzanne Brøgger, blandet med sange af Leonard Cohen, Bob 
Dylan og et par jazz standards.

Ulla vil bl.a. synge ”I dit korte liv” som hun sang helt fanta-
stisk i tv serien ”Kald mig Liva”.

Med sig har Ulla Henningsen den fantastiske pianist Ole Kock Hansen som er en af Danmarks mest re-
spekteret jazzpianister. Han var i en årrække dirigent for DR´s. Big Band.

Ulla Henningsen er nu bosat permanent i Skæve sammen med manden Uffe Markussen, som vi har 
oplevet på saxofon i kirken flere gange - og det er med stor glæde at vi nu endelige kan præsentere den 
kendte skuespiller i Skæve kirke.

Billetter á 50,- kr købes ved indgangen

Koncert i Skæve Kirke 
Søndag d. 30. marts kl. 19.30
med Ulla Henningsen

Bibelkredsen



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.

Marts 2/3 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste med
     efterfølgene tøndeslagning, kor medvirker 
 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
 16/3 Badskær 19.00 MV Ungdomsgudstjeneste
 23/3 Skæve 9.00 JSM 3. søndag i Fasten
 30/3 Hørby 10.30 MV Midfaste
April 6/4 Badskær  10.30 MV Mariæ bebudelse
 10/4 Skæve 17.00 MV Spaghettigudstjeneste, Gospelkids medvirker
 13/4 Skæve 10.30 MV Palmesøndag 
 13/4 Badskær 14.00 MV Palmesøndag. Familiegudstjeneste,
     Minikonfirmander og Spirekor medvirker 
 17/4 Skæve 18.00 MV Skærtorsdag. Påskemåltid 
 18/4 Badskær 10.30 MV Langfredag 
 20/4 Hørby 10.30 MV Påskedag, Kirkekoret medvirker 
 21/4 Volstrup 10.00  Fællesgudstjeneste  
 27/4 Skæve 10.30 MV 1.s.e. Påske 
Maj 4/5 Hørby 10.30 MV 2.s.e. Påske. Konfirmation 
 11/5 Skæve 9.00 MV 3.s.e. Påske 
 11/5 Badskær 10.30 MV 3.s.e. Påske 
 16/5 Skæve 10.30 MV Bededag. Konfirmation 
 18/5 Hørby 9.00 JSM 4.s.e. Påske 
 25/5 Skæve 10.30 MV 5.s.e. Påske 
 29/5 Badskær 19.00 MV Kristi Himmelfart 
Juni 1/6 Hørby 9.00 MV 6.s.e. Påske. Forinden: Morgenfugletur 
 8/6 Skæve 10.30 MV Pinsedag, Kirkekoret medvirker 
 9/6 Fælles friluftsgudstjeneste for sognene i Sæby området
     – stedet annonceres senere
 15/6 Badskær 10.30 MV Trinitatis 
 22/6 Søparken 10.30 MV 1.s.e. Trinitatis, Friluftsgudstjeneste  
 29/6 Hørby 10.30 MV 2.s.e. Trinitatis 
Juli 6/7 Skæve 10.30 MV 3.s.e. Trinitatis

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Tirsdag den 11. marts
Tirsdag den 8. april
Tirsdag den 13. maj
Tirsdag den 10. juni

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.

Søndag den 9. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afhol-
der Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling.

Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens 
Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens 
fattigste. Indsamlingen arrangeres lokalt i de 
forskellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er 
også med!

Inden indsamlingen bydes der på pizza i Skæve 
Konfirmandstue, og efter er der mulighed for at få 
en kop kaffe.

Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsfor-
mand Henning Holm Olesen på tlf: 98 86 90 98

Slut sult nu

Set og sket i kirkerne

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
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Arrangementer

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

Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling 9. marts 
Sogneindsamlingen afholdes fra kl. 12.00 til 14.00. Se annoncen side 27.

Ungdomsgudstjeneste 16. marts kl. 19.00 i Badskær Kirke
Tema: ”Krig og fest”. Kirkebandet medvirker. Husk mobilen.

Koncert med Ulla Henningsen 30. marts kl. 19.30 i Skæve Kirke. Se annoncen side 25.

”Hotdogs og Holdninger” 8. april kl. 18.00
Familie aften i Sognehuset i Hørby. Se annoncen side 20.

Familiegudstjeneste 13. april kl. 14.00 i Badskær Kirke
Palmesøndag er der familiegudstjeneste i Badskær Kirke. Minikonfirmander og Spire-
kor medvirker.

Påskemåltid 17. april i Konfirmandstuen
Skærtorsdag den 17. april indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begyn-
der med gudstjeneste i Skæve Kirke kl. 18.00. Hvorefter vi samles i Skæve Konfirmand-
stue til fællesspisning. Spisningen koster 45 kr. pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 
41 10 eller på mv@km.dk

2. Påskedag 21. april kl. 10.00
Gudstjenesten i Volstrup kirke er fælles for Hørby, Skæve og Volstrup sogne.

Gospelkoncert 22. april kl 19.00 i Skæve Kirke
Kl. 19.00 er der koncert. Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger under ledelse af 
Joachim Hejslet Jørgensen.

Musical 28. april  kl. 18.30
Kirkekoret opfører musicalen ”De skjulte bånd” i Hørby Efterskoles Musikhus. Se an-
nonce side 21.

Morgenfugletur 1. juni kl. 6.00
En tur for de morgenfriske. Kl. 9.00 slutter turen ved Hørby Kirke, hvor der er guds-
tjenste. Se annoncen side 20.

2. Pinsedag 9. juni: Fælles friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles gudstje-
neste i det fri. Tid og sted annonceres senere.

Friluftsgudstjeneste 22. juni kl. 10.30
i Søparken i Dybvad. Kor medvirker.


