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Hvad hedder du?
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Vi har alle sammen et navn. Og det ville faktisk 
være underligt ikke at have ét, for hvordan skulle 
vi så kunne kende hinanden? Hvordan skulle 
vi kunne skelne mellem alle de mennesker, vi 
møder og kender? Det er vigtigt at have et navn. 
Og derfor bruger mange forældre også lang tid 
på at finde det helt rigtige navn til deres barn. 
Måske opkalder man barnet efter nogen, måske 
finder man et navn, der lyder godt, betyder noget 
særligt, som findes i slægten, eller som måske er 
sjældent. For navnet er vigtigt!

I den bibelske verden har navnet også stor betyd-
ning. I Ordsprogenes Bog kap. 22 v.1 kan man 
ligefrem læse følgende:
”Et navn er mere værd end stor rigdom, at vinde 
yndest er bedre end at have sølv og guld.”
For i Bibelen bliver navnet ikke kun bliver opfat-
tet som en betegnelse, men ses derimod som et 
udtryk for menneskets inderste væsen. Navnet 
fortæller, hvem man er.

Og sådan er det vel også hos os. Når man møder 
et fremmed menneske, er et af de første spørgs-
mål: ”Hvad hedder du?”

For først når man kender navnet, har man noget 
at forholde sig til. Navnet er det der adskiller en 
person fra mængden. Så når man hører dét en 
anden gang, se man personen for sig, og husker 
hvilke tanker og følelser, der forbinder sig med 
netop dette menneske.

Ved højdepunkterne i den Bibelske fortælling 
knytter sig beretninger om navngivning.

- Det sker allerede i skabelsesberetningen, hvor 
Gud giver Adam og Eva deres navne. Og det er 
ikke tilfældige navne: Adam betyder menneske, 
og fortæller dels, at Adam er det første menneske, 
og at han er et billede på resten af menneskehe-
den. Navnet Eva sættes i forbindelse med det 
hebraiske ord ”at leve”. Dermed fortæller navnet, 
at hun som den første kvinde, er stammoder til 
alle andre mennesker, der sidenhen har levet på 
jorden.

- Også da Gud udvælger sit folk, spiller navn-
givningen en rolle. Det jødiske folks stamfar hed 
oprindeligt Abram. Men da Gud opretter sin pagt 
med ham, og lover ham, at han skal blive far til 
en mængde folkeslag, giver Gud ham også et 
nyt navn - nemlig Abraham. Og på samme måde 
giver han også Abrahams kone, Saraj, et nyt navn, 
hun skal for eftertiden hedde Sara.

- Og ved højdepunktet i den Bibelske fortælling, 
da Gud beslutter sig for, at gå ind i historien som 
menneske, sker der igen en navngivning. Nemlig 
da Gud gennem sin udsending, Gabriel, giver 
Maria besked om, hvad hun skal kalde sin søn. 
Og det navn, han får, er på ingen måde tilfældigt. 
Navnet siger nemlig noget meget væsentligt om, 
hvem han er. Jesus betyder: ”Gud er frelser”. Og 
Jesus er, hvad han hedder - Han er verdens frelser. 
I Jesus møder vi Gud, og i ham får vi Gud at se, 
som han er - den der ønsker at frelse os.

Rigtig god sommer!
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Nu er alle flyverdragterne pakket væk, og sol og 
sommer er på vej. Børnene nyder at lege på vores 
legeplads, den er nemlig fyldt med herlige steder, 
hvor man kan sidde og snakke med sine venner, 
uden at blive forstyrret. 

VENNER, og hvad er en ven, er et emne vores 
førskolegruppe arbejder med. De har lige afsluttet 
”den gode stol”, dvs. barnet sidder på en speciel 
stol, mens de andre børn fortæller hvad de synes, 
barnet i stolen er god til. Det kan faktisk også 
være svært at håndtere ros, og børnene er blevet 
ret gode til det.

Der har været en del ture ud af huset, blandt 
andet en tur til Søparken. En meget vellykket tur 
med en masse glade børn og dejligt vejr.

Krudtuglestuen og vildbassestuen har de sidste 
par måneder haft fokus på krop og bevægelse. Ud 
fra dette lavede vi noget sjovt med vores FØD-
DER, f.eks. blev der malet på dem samt børnene 
skulle fortælle, hvad de bruger deres fødder til. 
Her er et lille uddrag: ”Dem bruger jeg til at ta’ 
strømperne på med, dem bruger jeg til at lege i 
puderummet med, dem løber jeg med, og dem 
går jeg da med!! Og da vi tegnede Robins fødder, 
og spurgte ham, hvad han bruger sine fødder til, 
svarede han, ”til at blive tegnet på et papir med!”

Traditionen tro havde vi BEDSTEFORÆLDRE-
DAG, og de kom rigtig mange på besøg. Desværre 
regnede det en del denne dag, men heldigvis 
kunne vi alle finde en plads indenfor. Der blev 
læst en masse historier højt samt brugt tid på at 
kikke billeder i børnenes mapper. Og der var selv-
følgeligt også det store kagebord der lige skulle 
besøges! En rigtig god dag for alle, og vi glæder 
og allerede til vi ses igen næste år.

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Nyt fra Dybvad Børnehave
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Hver onsdag mødes Hørby Spejderne til hygge, 
leg, fællesskab, godt kammeratskab, udfordrin-
ger og en masse udeliv i Spejderhuset på Brom-
bærvej i Hørby. Du var måske med den onsdag på 
Dybvad Skole, hvor Hørby Spejderne havde lavet 
et arrangement. Her var sjove og udfordrende 
aktiviteter med vand, leg, ild og lidt hjernegym-
nastik. Det var en lille smagsprøve af det vi laver 
som spejdere i Hørby.
I juniorspejdernes program er der blandt andet 
pap-mache, drager og flere aktivitetsmærker på 
programmet. Kristi Himmelfartsløb i Skagen og 
en 10 km vandretur til sommerlejren. 
Spejderne har  været på byløb med gps, lavet 
pionering, øvet kort og kompas, bagt kage og 
lavet deres egne patruljemøder.  Vi er i gang med 
øveture til årets vandretur på 50, 70 eller 100 km.
I februar var der familieaften med spisning og 
valg til Grupperåd og Spejdervenner, der fik vi 
ny gruppeleder og flere nye forældre kom med i 
forældresamarbejdet omkring spejderarbejdet.
5 spejdere havde lavet en patrulje til årets DM i 
spejder på Thorup Hede. Ud af 21 patruljer i alt 
fordelt over 2 kategorier blev  Hørby Tjål Djum-
pers” nr. 2. :)Temaet var rummet, kommunikation, 
madspild og genanvendelse. Desuden var der en 
hjemmeopgave som gik ud på at vi skulle lave en 
rumdragt.
To større spejdere/ledere har været på ULK 
(UngdomsLederKursus) Og siger: udbyttet var 
helt overvældende stort, relevant og brugbart i 
alle mulige situationer, også udover spejderarbej-
det. De er kommet hjem med masser af nye ideer, 
input, nye venskaber fra endnu et givende spej-
derkursus.
Forårets Fællesmøde var over temaet  strand, sol 
og sommer, og derfor var uniformen for en aften 
byttet ud med sommertøj og hawaii-dress og fyldt 
med en masse skøre, sjove, våde aktiviteter.
Der har været stabsmøde i Karolinelund og Klan 
Kronhjort har været på Roadtrip og overnattet i 
Shelters omkring Silkeborg.

Vores mødested er spejderhuset på Brombærvej  7 
i Hørby 

Juniorspejdere: onsdage kl. 17.30 – 19.00 
For 1. – 4. klasse (undtaget skolernes ferier)
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 hjemmeside: 
www.hoerbyspejderne.dk
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Hørby Pensionist

Vi siger tak til alle dem der støtter os ved 
vore arrangementer.
Så håber vi på en god sommer til alle.

Hilsen Bestyrelsen

Nu er vi komne ind i turneringer i DGI Nordjyl-
land Petanque Limfjordsturneringen.

Vi er kommet i gruppe med:
Skæve 3 – Lundergård 6 – Harken UGF 
Præstbro – Astrup – Tranum 4 – Tranum 5

Vi har hjemmekampe mandage kl. 14, 
den 16. juni, 30. juni, 28. juli og 11. august

Er det nogen der har lyst til at spille Petanque, 
så kom tirsdag kl.14.

Hilsen Bestyrelsen

Hørby Pensionist – Petanque klub
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Hørby og omegns Borgerforenings Bestyrelse har af-
holdt generalforsamling den 19-3-2014.
Der var mødt ca. 35 personer op til mødet, hvor der var 
4, som trådte ud af bestyrelsen. De som gik ud var  Kjeld 
Ejstrud, Jens Christensen, Kim Frandsen og suppleant 
Ole Sørensen. 
Den nye bestyrelse har  konstitueret sig på følgende 
måde.
Formand: Orla Pedersen
Næstformand: Lone Rysholt
Kasser:  Gitte Trærup
Sekretær: Rikke Jensen
Menigt medlem:Karina Pedersen
Suppleanter: Knud Jensen og Joan Madsen

Hørby og omegns Borgerforening

Fra venstre Orla Pedersen, Gitte Trærup, Knud 
Jensen, Joan Madsen og Lone Rysholt.
Mf Karina Pedersen. På billedet mangler Rikke 
Jensen.

Aktivitetskalender:

4. juni: Tour De Pedal fra Kulturhuset, kl. 18:30
             Afslutning og uddeling af præmier
30. juli: Fra sted til sted ”Kulturhuset” kl. 12 - 17
9. august: Trailermarked og Byfest sammen med  
 Hørby Idrætsforening
12. september: Open By Night kl. 17 - 21
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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 d. 3. juni:
Udflugt til Rhododendronparken i Brønderslev 
fra 14 -ca. 17.
Vi drikker kaffe på restaurant Hedelund. Pris 
for bus og kaffe 50 kr.

Herefter god sommer til alle !

Tirsdag d.2. september:
Sognehuset : Præsteparret Skovgård fra Sæby 
kommer og fortæller om en tur til Israel.      

Kirsten Jensen, som har været formand i Dybvad 
Boldklub siden 2005, har valgt at stoppe i Dybvad 
Boldklub og ønskede derfor ikke genvalg ved ge-
neralforsamlingen i februar, da hun gerne vil have 
mere tid til familie m.v.
Kirsten har været meget aktiv i sin periode som 
formand for boldklubben – og har altid været den 
der gik forrest, når der skulle ydes en indsats; det 
være sig med at stille vægge op når der blev af-
holdt messe eller at male messevægge i flere dage. 
Også under alle de andre arrangementer Dybvad 
Boldklub står for er Kirsten en af dem, der har 
gået forrest og som havde det store overblik over 
hvad der skulle købes ind m.v. Det er ofte blevet 
til nogle lange dage i boldklubben – direkte fra 
hendes arbejde i banken.
Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til Kirsten for 
den kæmpe indsats hun har ydet de sidste mange 
år. Hun vil i hvert fald blive savnet i bestyrelsen.

Klaus Nielsen, som bor i Badskær , bliver ny 
formand for bestyrelsen. Klaus har været med i 
bestyrelsen i et par år allerede og er desuden også 
med i bestyrelsen for Dybvad Idrætsklub. Klaus 
har selv mindre børn, som spiller fodbold i klub-
ben – og har da også været meget aktiv med at få 
nye, yngre spillere i gang med at spille fodbold. 

Den samlede bestyrelse ser nu således ud:

Formand: Klaus Nielsen
Næstformand: Kristian Birkkjær Nielsen
Kasserer: Jøren Christiansen
Menigt medlem: Søren Lythje
Menigt medlem: Anita Skovgaard Pedersen
Suppleant: Christoffer Buus

Husk, at vi kan findes på
www.dybvadboldklub.dk  

Formandsskifte i Dybvad Boldklub
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En hel dag med musik og sjov kræver god mad i maven! Nu kan du købe billetter og 
mad online på festivalens hjemmeside: læg nogle af de lækre retter i indkøbskurven og 
betal online.
Der er lækre fiskefrikadeller lavet på Klostergydens kvalitetsfars, hjemmebagt rugbrød 
fra Hørby Bageri, kyllingespyd og pastasalat - både i børne- og voksenportioner til for-
nuftige festivalpriser… Retterne man kan bestille på hjemmesiden, kan ikke alle købes 
på dagen, så vil man være sikker på at få en lækker menu, skal de købes på forhånd. Så 
skynd jer at bestille :o)

Vigtig information

Sankt Hans i Hørby
Søndag d. 23. juni 2014

arrangerer KFUM-spejderne og spejder-vennerne 

Sankt Hans fest ved spejderhuset i Hørby.
Der vil blive tændt op i en stor grill og medbringer man selv kød til denne, kan man købe salat, 
kartoffelsalat og pasta. 

Pris for ta´-selv tilbehør: Voksne: 30 kr. - børn under 12 år: 15 kr. (børn under 3 år gratis). 

Medbring selv service - der vil være opstillet borde og stole.

Grillen er varm fra kl. 17.30. Vil man være sikker på, 
at der er mad nok, melder man sig til på en seddel 
der ligger i Brugsen eller gennem facebookgruppen 
”Hva så Hørby” – her er den oprettet som en 
begivenhed. Det er også OK at komme, selvom man 
ikke har fået meldt sig til.

Der kan købes sodavand – bemærk at pladsen er 
alkoholfri! Der sælges i løbet af aftenen også te, 
kaffe, kage, skumfiduser til bålet og is.

Man kan også vælge at springe spisningen over, og 
fra ca. kl. 18.30 har spejderne forskellige aktiviteter, 
bl.a. hønseskidning, små boder og vandmaskine 
(så husk skiftetøj, hvis du vil prøve maskinen, hvor 
andre kan betale for at få lov til at “skyde” dig i 
vandet!), snobrødsbagning og fakkelfremstilling. 
Inden bålet tændes med faklerne, synger Hørbys 
børn.

Båltale kl. 20.00 ved byrådsmedlem Helle Madsen, 
- vores lokale bagerfrue – herefter tændes bålet.

Venlig hilsen Spejdervennerne og grupperådet i Hørby



Program sommer 2014

Tirsdag d. 3. juni:  
Møde ved missionær Preben Hansen, Aalborg
 
Tirsdag d. 24. juni:  
Møde ved Willy Pedersen, Brønderslev
 
Fra lørdag d. 26. juli til lørdag d. 2. august:
Bibelcamping i Hjallerup
 
Tirsdag d. 12. august: 
Fælles bibeltime: 2. Peters brev kapt. 1
 
Tirsdag d. 26. august:
Kaffe og Bønner - det ligner, men er alligevel så anderledes! Netop hjemvendt fra et års ophold i Etiopien 
fortæller Anne Grete Rasmussen, Skagen, om ligheder og forskelle i at være kirke i Etiopien og Danmark
 
Tirsdag d. 8. september: 
Salme og sangaften med nye og gamle af slagsen. Annete Bæk hjælper os igennem.
 
Tirsdag d. 30 september og onsdag d. 1. oktober:
Tema undervisning: ”Lys på Dommeren” (Sted bekendtgøres senere)

”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

Møderne foregår kl. 19.30
i Dybvad Missionshus,

hvis ikke andet er bekendtgjort
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Dybvad Borgerforening



Generalforsamlingen d. 10. marts havde et godt 
fremmøde - husets navn skulle jo afsløres. Skæve 
Borgerhus blev det foretrukne navn, og sådan 
hedder det så fremover.

Nye i bestyrelsen er Bobby Andersen, Hans Peter 
Jensen og Flemming Nielsen. Elly Nielsen er 
formand. Næstformand Jens Larsen og Flemming 
Nielsen er kasserer. Jens Larsen står for udlejning 
af huset (tlf. 28478212). 

Efter generalforsamlingen var der fælles gratis 
spisning og kaffe. Den sidste mandag i hver må-
ned er der kortspil og andet i Borgerhuset, måske 
skal cykelture erstatte kortspil i sommerhalvåret.

Mange mennesker til Kjeld Larsens foredrag d. 27. 
marts: At høre om gamle dage var meget tillok-
kende. og mange mennesker, der havde kendt 
Kjeld kunne huske de hændelser, der blev for-
talt om. Engang var familien Larsen til Hjørring 
dyrskue. Kjelds bror var blevet væk. Det viste sig, 
at han sad hos politiet. Han underholdt ordens-
magten med, at på turen til Hjørring kørte hans 
far, men det var hans mor, der havde kørekort! 
En fodermester, der havde arbejdet på Bås, var 
også mødt op. Brødrene Jørgen og Erik Bak, der 
var skolekammerater fra den gamle Karmisholt 
Skole, hvor også Kjeld gik, var blandt tilhørerne. 
Til stor glæde for alle, sang de to brødre Den 
gamle gartner. Det høstede stort bifald. Det var en 
dejlig aften. Mange, der ikke havde set hinanden i 
mange år, havde lejlighed til at hilse på hinanden, 
og opfriske minder fra 1950’erne og 1960’erne.

Skærtorsdag havde vi påskemarch med 26 del-
tagere. Vi var heldige med vejret. På toppen af 
Tværhøjvej var der forfriskninger inden man fort-
satte til Skæve Borgerhus. Her havde Jens Larsen 
sørget for kaffe, og der var lavet sandwich. Det 
var dejligt at se så mange, der tog et par fritimer 
til at opleve naturen og være sammen med venner 
og naboer.

Skæve Borgerforening har arbejdsaften hver 
tirsdag aften. Vi kan godt bruge flere hjælpere 
fra området til at give en hånd med. Huset skal 
kalkes, og der skal ryddes op, klippes hække og 
fliser skal lægges. Der er også malerarbejde og 
andre opgave.

Den 3. marts havde vi besøg af ”Mogens kom 
forbi”. Han besøgte forskellige virksomheder, 
og kl. l6.00 holdt han uden for Skæve Auto. DJ 
Joakim Brader havde linet sit musikanlæg, Magic 
Power, op - og ismaskinen tryllede is til børnene.
Det trak mange besøgende, og det var hyggeligt 
med musik, og Mogens var veloplagt og skabte en 
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Skæve Borgerforening



rigtig god stemning på torvet. Mogens var også 
hos idrætsforeningen om aftenen, da det lokale 
fodboldhold trænede. 

Næste arrangement bliver trailermarked-loppe-
marked. Man er velkommen til at møde op og 
medbringe, hvad man vil sælge. Skæve borger-
forening deltager også med forskellige stande.Kaj 
Klausen, vores mesterbager, vil sørge for lækre 
jødekager, der kan købes til kaffen. Der er tændt 
op i den gamle ovn. Det tager 2-3 dage at få den 
varm. Den transportable ovn er lige blevet flyttet 
lidt tættere på Borgerhuset. Vi håber, mange vil 
møde op - det er den 14. juni kl.13.00 til kl. 17.00.

En kold og blæsende vinterdag ringede 24 Nord-
jyske og meldte sin ankomst med to timers varsel. 
Og hvad var det så, de ville vide? Fokus var 
på det mest negative og primitive i Skæve by. 
Avisomtalen dagen efter talte om Udkants-Dan-
mark, og ved vejs ende. Vi synes, vi havde mere 
brug for positiv omtale. Journalister og pressefolk 
vil hellere skrive om det triste. Jamen hvorfor bor 
vi så her ude ved Jyske Ås? Vi har et autoværk-
sted og en ostebutik, ingen bus og ingen køb-
mand. Det bliver nok ikke anderledes. Det lever vi 
med, men det flotte område her ved foden af Jyske 
Ås er en glæde hver dag. Dette område kan bære 
en del...! 

Borgerforeningen vil satse stærkt på arrangemen-
ter, der kan samle land og by.Det er vigtigt, at vi 
kender hinanden og hjælper med til at få liv i gode 
aktiviteter. Det er også påkrævet, at alle hjælper 
med til, at vores by er ren og velholdt.

På borgerforeningens vegne
Eva Huss
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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



Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00

i Mariehuset, Strandgade 13, Sæby med følgende:

Dagsorden:

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

På valg er, udpeget af menighedsrådene: 
Willy Farsinsen (Skæve-Hørby) og 
Frits Christensen (Understed-Karup). 
På valg er endvidere  
Lisbeth Hedegaard og 
Lillian Christensen. 
Det bemærkes, at alle er villige til at modtage genvalg.

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

Sæby, den 26. marts 2014.03.26
Bestyrelsen

Nyt fra Kirkehøjskolen

Hørby Børnehus

Træerne bliver grønne og blomsterne springer ud. Det 
gør børn og voksne i Hørby Børnehus også. Altså sprin-
ger ud….
Vi nyder at varmen er over os nu, og vi bruger rigtig 
mange timer udenfor. Vi har en dejlig stor legeplads, 
hvor alle rum og hjørner bliver udnyttet til leg og hygge. 
Der bliver også gået ture i lokalområdet igen, bl.a. nyder 
vi at besøge dagplejernes hus.
Vi er også så heldige, at vi bor nabo til byens store gart-
neri - eller som børnene kalder det: ”blomsterriget”. Her 
går vi jævnligt ned og kigger på de enorme mængder af 
flotte og farverige blomster. Det er altid en oplevelse, og 
sidst vi var der nede, fik alle børnene oven i købet lov til 
at tage en blomst med hjem til deres mor og far - ”tusind 
tak for det”.
Foråret går som altid med førskolearbejde. Det næ-
ste hold er ved at være klar til at starte i 0. klasse. De 
glæder sig, og vi bruger meget tid på at mødes med de 
kommende klassekammerater fra Dybvad. Vi besøger 
også skolen og møder nogle af lærerne. Den vigtigste 
er selvfølgelig Jette i 0. klasse, og hun besøger også os i 
børnehuset. 
Vi glæder os alle til en lang, lys, og forhåbentlig varm 
sommer i Hørby Børnehus, og nogle enkelte glæder sig 
sikkert til den er ovre, så de kan starte i skole.
God sommer. 

Daglig pædagogisk leder
Jan Kokholm 
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Eksamenstid og travlhed på Hørby Efterskole

Forsommeren er en travl tid på Hørby Efterskole. 
Det er en tid, som bærer stor præg af at være 
årets eksamensperiode, og som samtidig rummer 
bevidstheden om den snarlige sommerferie med 
lange lyse sommerdage forude.

Men afslutningen på et skoleår på Hørby Eftersko-
le er samtidig også vemodig. For de fleste elevers 
vedkommende betyder afslutningen nemlig et far-
vel til skolen og til de lærere, som man har knyttet 
sig til gennem året. Og ikke mindst: et farvel til 
fællesskabet på skolen og til de venskaber, der har 
gjort opholdet til noget helt særligt.

Når eleverne spredes ud i sommerlandet vil det 
være med bagagen fuld af oplevelser for livet. 
Fagligt har skoleåret budt på udfordringer og ny 
læring, og med hver deres bidrag til fællesskabet 
kan hver enkelt elev ligeledes fortælle om person-
lig udvikling og nye mål.

Tid til fordybelse
Blandt forårets mange aktiviteter har forårsem-
neugen været markant. I løbet af ugen op til påske 
arbejdede eleverne koncentreret i Hørby Eftersko-
les to store valgfagsgrene: idræt og musik/drama. 
For idrætseleverne handlede ugen om at prøve 
nye idrætsgrene af og dyrke glæden ved at røre 
sig. Ugen bød bl.a. på cykling, golf, amerikansk 
fodbold og fodboldtræning hos Fortuna Hjørrings 
elitedamer.

På Hørby Efterskole har man valgt ikke at fokuse-
re på én enkelt idrætsgren, men ønsker i stedet at 
tilbyde de unge at dyrke mange forskellige former 
for idræt, fordi det giver et dybere perspektiv på 
idræt og en forståelse af, hvad de enkelte idræts-
grene kan tilbyde. Samtidig rundes eleverne som 
sportsfolk, de oplever glæden ved at dyrke sport 
og udvikler et bredere talent for at bruge deres 
krop.

Omkring 50 elever fra skolens musik- og drama-
hold brugte ugen på at arbejde koncentreret på 
opsætningen af en historisk musical om Grundt-
vigs liv. Gennem arbejdsprocessen havde eleverne 
tilegnet sig replikker, sange og musikstykker, 
lavet kostumer og rekvisitter, lært sceneteknik og 
lyssætning. Musicalteamet fremførte en meget flot 
og vellykket premiere, hvor hårdt arbejde, udhol-
denhed og talent gik op i en højere enhed.

Gennem arbejdet med musicalen forholdt ele-
verne sig bl.a. til den betydning, som Grundtvigs 
tanker har for deres moderne efterskolehverdag. 
De tog ham til sig og funderede over, hvordan 
Grundtvigs ideer og kritiske tænkning blev 
virkelig i deres liv. Emneugen rummede en stor 
udfordring for eleverne, der som moderne unge 
er vant til at forholde sig til alt muligt i løbet af en 
dag. Her skulle de lægge alt andet fra sig i en hel 
uge, og det gav dem en fornemmelse af, hvad det 
vil sige at fordybe sig.

“Vi sov i en kirke”
Som afslutning på emneugen rejste 110 elever og 
8 lærere til København for at følge Grundtvigs 
fodspor i hovedstaden. Det blev en spændende 
tur med bl.a. salmesang i Vor Frue Kirke, selfie-
løb i centrum og et besøg i Vartov, der i dag er et 
kulturelt kraftcenter i København, men tidligere 
har været hospital, hvor Grundtvig var ansat som 
præst fra 1839 til 1872. Eleverne besøgte også 
Glyptoteket, Nationalmuseet og Christiansborg, 
hvor de nordjyske politikere Orla Hav og Bjarne 
Laustsen guidede rundt i magtens højborg. Der 
blev også tid til en Tivolitur og lidt shopping, og 
overnatningerne foregik i Ungdomskirken  på 
Vesterbro. En enestående mulighed, der uden 
tvivl har givet eleverne noget at huske tilbage på 
om mange år.
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Sandapettai - det nye projekt

Sandapettai - det nye projekt

Aftensang på Boarding School i Siloam

Selvhjælpsgruppe for kvinder

Indvielsesfest i Somasipadi

Indvielsesfest i Somasipadi

Indvielsesfest i Somasipadi
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I februar tog en lille delegation på fem repræsen-
tanter fra Skæve-Hørby Sogne til Tamil Nadu i 
Indien for at indvie dén skolebygning i landsbyen 
Somasipadi, som sognet har støttet opførelsen af 
over de seneste fire år.  

Skolebygningen indeholder fire store og efter indi-
ske forhold moderne klasselokaler og betyder, at 
den lille skoles undervisningsforhold for indsko-
lingen er blevet væsentligt forbedret – samtidig 
med, at de ældre elever kan tilbydes bedre forhold 
i skolens eksisterende lokaler. Disse har i øvrigt 
også gennemgået en renovering med midler fra 
Skæve og Hørby, ligesom der planlægges opført 
toiletfaciliteter, drikkevandsforsyning og skole-
madskøkken på området. 

Midlerne til selve skolebygningen er doneret af 
Ejnar Skovsgaard Fonden, mens de øvrige tiltag 
financieres af privat indsamlede midler; herunder 
Dybvad Skoles skolefest i 2013, sognenes store 
indiske marked i efteråret samt forskellige ind-
samlinger i kirkerne.

Med indvielsen i Somasipadi starter også et nyt 
kapitel i sognenes udlandsarbejde; nemlig et pro-

Et spændende besøg!
jekt i det nærliggende område Sandapettai. Her er 
det en high school, der er målet for indsatsen – og 
igen er det etablering af klasselokaler, som er i 
fokus. 

På skolen undervises bl.a. 8. årgang med over 100 
elever på et gangareal grundet pladsmangel, og 
andre klasser på op til 50 elever sidder i lokaler på 
25-30 m2. 

Det nye projekt forventes at løbe over de kom-
mende fire år, og giver øgede muligheder for 
skole- og sognesamarbejde, udvekslingsaktiviteter 
m.v. fordi Sandapettai er et byområde med bedre 
adgang til Internet og transport end Somasipadi.

De fem sognemedlemmers tur til Indien er bl.a. 
blevet muliggjort via donationer fra Frederiks-
havn Provsti - og på billederne kan den varme 
modtagelse, som det nordjyske udviklingsprojekt 
har fået i Tamil Nadu, tydeligt ses. 

Andetsteds i Sognebladet kan du finde indbydelse 
til en spændende aften med de fem deltagere; 
Mathilde, Henning, Grethe, Anette og Jesper - og 
masser af mere fra turen...

Skolebygningen med fire klasselokaler i Somasipadi, som er opført med midler fra Ejnar Skovsgaard Fonden



18 

Uddeling af årsstjerner til Dybvad-spejdere

Gospelkids og Spirekoret synger til fastelavnsgudstjeneste i Skæve Kirke

Der lægges kræfter i, da katten skal slås af tønden

Dukkespil 
til Spaghet-
tigudstjene-
ste i Skæve 
Kirke

Kirkebandet spiller til Ungdomsgudstjeneste i 
Badskær Kirke 

Gospelkids synger til Spaghettigudstjeneste, der 
handlede om påske 

Efter konfirmationen i Skæve Kirke
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Koncert med Ulla Henningsen og 
Ole Koch Hansen i Skæve Kirke 

Minikonfirmander og Spirekor medvirkede ved gudstjenesten i Badskær Kirke, Palmesøndag 

Påskemåltid i Sognehuset, Skærtorsdag

Gospelkoncert med konfirmander fra Hørby og Skæve 

Kirkekoret opfører 
musicalen ”Den lille 
Prins” i Musikhuset 
på Hørby Efterskole

Set og Sket i Sognene

Tre kor på scenen som afslutning på musicalen
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Skæve-Hørby sogne har et kirke- og skoleprojekt 
i Somasipadi og Sandapettai i Tamil Nadu-regio-
nen i Indien. For at flere i sognet får kendskab til 
det, har menighedsrådet besluttet at oprette en 
støtteforening.

Støtteforeningens formål er: 
”At øge kendskabet til Skæve-Hørby sognes 
kirke- og skoleprojektet i Indien. Gennem aktivi-
teter og indsamlinger at skaffe penge til projektet 
og derved at yde størst mulig støtte”.

Vi mener at, gennem en støtteforening kan alle, 
der yder en indsats i forskellige aktiviteter og 
indsamlinger bedre følge med i, hvor meget vi får 
samlet ind, og hvad den enkelte aktivitet giver af 
overskud.

Fra ”Indien-dagen” sidste sommer ved vi, at der 
er mange kreative og aktive mennesker i sognet. 
Måske kan mere gennemskuelighed gøre, at 
endnu flere vil være med til at gøre en indsats for 

Indiens Venner
at indiske skolebørn får bøger, blyanter, en com-
puter, eller hvad man nu kan forestille sig. 

For alle, der har interesse i at støtteforeningen 
kommer godt i gang, afholdes der stiftende gene-
ralforsamling tirsdag d. 17.6. kl. 18.00 i Sognehu-
set i Hørby. Adressen er Hjørringvej 105 i Hørby. 
Her kan man bl.a. høre om skoleprojektet og  om 
tankerne bag støtteforeningen.

En af aktiviteterne der allerede er startet, er omde-
ling af sognebladet: På opfordring af aktive folk i 
sognet, har menighedsrådet besluttet, at det beløb 
distributøren, der plejer at dele bladet rundt får, 
gives til Indiens Venner, hvis bestyrelsen kan stå 
for omdelingen.

Så derfor beder vi folk, der har tid og lyst til at 
hjælpe med omdelingen, om at ringe til Kirsten 
Rye på tlf. 98466005 eller Jytte Thomsen på tlf. 
98864034.
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DYBVAD
OPEN AIR         LØRDAG 2. AUGUST 2014

         SØPARKEN I DYBVAD

ROYAL BEER//ROCK TOUR

dybvadopenair.dk

KONFERENCIER: SEBASTIAN DORSET
DJ OG LIVEBANDS I TELTENE I AFTERPARTY: GRATIS ADGANG

Billetpris voksne 290,- +gebyr, ved indgangen: 375,- I Billetpris indtil 1. juni: 240,- + gebyr 
Børn: 100,- +gebyr, ved indgangen 150,- I VIP-billetter: 598,- +gebyr

Billetsalg: Nordjyske Bank, Sæby I Dagli’Brugsen, Dybvad I Spar Nord, Østervrå I www.dybvadopenair.dk

LARS LILHOLT BAND 
BIG FAT SNAKE I LE FREAK 

BIRTHE KJÆR & FEEL GOOD BAND I ØSTRE GASVÆRK

                                                       

                                            

Vognmand
Henrik Poulsen
                                 Dybvad



Døbte

KFUM spejderne i Hørby

8. marts 2014: Døbt i Bad-
skær Kirke: Malte Nielsen. 
Forældre: Louise Marie og 
Thomas Nielsen

Deadline for næste sogneblad: 1. august 2014
Næste blad udkommer ultimo august

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

13. april 2014: Døbt i Skæve 
Kirke: Malou Kvist. Foræl-
dre: Carina og Torben Kvist

12. april 2014: Døbt i Hørby 
Kirke: Emil Thybo Møller, 
Annika Johanne Hansen og 
Annizette Paula Hansen. 
Forældre: Heidi Nielsen og 
Harry Hansen

13. april 2014: Døbt i Skæve 
Kirke: Bjørn Falden. For-
ældre: Vibeke og Casper 
Falden

27. april 2014: Døbt i Skæve 
Kirke: Marc Roland Hvass 
Dalsgaard. Forældre: Sisse 
Bianca Hvass Dalsgaard og 
Dennis Lau Dalsgaard

11. maj 2014: Døbt i Bad-
skær Kirke: Asta Hyttel 
Hjermitslev. Forældre 
Mette Hyttel Jensen og 
Michael Hjermitslev
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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
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Tirsdag den 28. januar kl. 18.30 

Sognehuset – Hørby, Hjørringvej 105 
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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
graver@hoerby-badskaer.dk

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. 2527 1256
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



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 
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Bibelkredsen

Efter et forår hvor der er blevet lavet babysalme-
sang med dagplejerne i Hørby og Dybvad, starter 
jeg igen et babysalmesangshold op i Badskær 
Kirke. Vi mødes 9 onsdage i sensommeren/efter-
året og synger, nusser, leger og bevæger os i ca. 40 
minutter i kirken og bagefter er der kaffe og snak i 
Graverboligen lige ved siden af.

Sangen og musikken i kirken er helt på de smås 
præmisser, og det kræver ikke nogen stor sang-
stemme at være med. Babyerne er nemlig ligegla-
de – for dem er roen, nærværet og mors eller fars 
stemme det vigtigste!

Altså:
Der er babysalmesang onsdage i Badskær Kirke 
med opstart den 26. august kl. 10.00.
Husk at melde dig og din baby til hos sognemed-
hjælper Anette Bilde Jacobsen smh.anettebilde@
gmail.com. Det er selvfølgelig for alle, der har lyst 
til at være med, om man bor i Dybvad, Hørby, 
Skæve eller et helt andet sted!

Sang, nærvær og hyg-
ge for de helt små i 
Badskær Kirke!

Efter den sidste gang med dagpleje-salmesang 
guffes der rosiner og frugt....

Til sidst blæses der sæbebobler under vild jubel!

Barnevognene er parkeret og børnene er klar til 
sang og musik.

Den lille kanin kommer rundt til alle børnene og 
synger ”Jeg snuser til dig og du snuser til mig..”



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.

Tirsdag den 10. juni
Tirsdag den 12. august

Tirsdag den 9. september

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

altergang.

Juni 8/6 Skæve 10.30 MV Pinsedag, Kirkekoret medvirker 
 9/6 Fælles friluftsgudstjeneste for sognene i Sæby området
 15/6 Hørby 10.30 MV Trinitatis 
 22/6 Søparken 10.30 MV 1.s.e. Trinitatis, Friluftsgudstjeneste  
 29/6 Badskær 10.30 MV 2.s.e. Trinitatis 
Juli 6/7 Skæve 10.30 MV 3.s.e. Trinitatis
 13/7 Badskær 9.00 JSM 4. søndag efter Trinitatis 
 20/7 Skæve 9.00 JSM 5. søndag efter Trinitatis
 27/7 Hørby 9.00 HMP 6. søndag efter Trinitatis
August 3/8 Badskær 10.30 HMP 7. søndag efter Trinitatis
 10/8 Skæve 10.30  MV 8. søndag efter Trinitatis 
 17/8 Badskær 10.30 MV 9. søndag efter Trinitatis
 24/8 Skæve 10.30  MV 10. søndag efter Trinitatis
 31/8 Hørby 10.30 MV 11. søndag efter Trinitatis. Kirkemarch afgang
     fra Hørby Brugs 9.00
September 7/9 Skæve 10.30 MV 12. søndag efter Trinitatis
 14/9 Badskær 9.00 JSM 13. søndag efter Trinitatis
 21/9 Skæve 10.30 MV 14. søndag efter Trinitatis. Høstgudstjeneste.
 28/9 Skæve 10.30 MV 15. søndag efter Trinitatis
	 28/9	 Hørby	 19.00	 MV	 15.	søndag	efter	Trinitatis.	Konfirmand
     velkomst

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



Søndag den 15. juni kl. 10.30 er der gudstjeneste 
i Hørby Kirke - og det bliver en meget speciel høj-
messe. Denne søndag skal vi nemlig tage afsked 
med Ole Mikael Sørensen, der har været ansat 
som organist ved Badskær og Hørby Kirker i intet 
mindre end 24 år. Der er ingen tvivl om, at Ole 
vil blive savnet, både for sit kæmpe overskud når 
han sidder ved orgelet og klaveret, men også rent 
menneskeligt! 

Nogle mennesker er svære at erstatte, og Ole er 
bestemt ét af dem. Både kollegaer, menighedsråd 
og menighed ønsker ham al held og lykke  frem-
over.

Efter gudstjenesten den 15. juni vil der blive 
holdt en reception i Sognehuset, Hørby - hvor der 
serveres lidt mad og der vil være mulighed for en 
hyggelig afsked med Ole.

Afskedsreception
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Forventningens glæde - Konfirmanderne er klar i Skæve Kirke Store Bededag den 16. maj.



Layout: Anette Bilde Jacobsen, Mette Volsgaard, Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard
Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

Arrangementer

9. juni kl. 10.00: Friluftsgudstjeneste i anlægget bag Sæby Museum.
Gudstjenesten er fælles for en række sogne i Sæbyområdet.

15. juni kl. 12.00: Afskedsreception for Ole Mikael Sørensen,
organist ved Hørby Sogn gennem 24 år. Se side 27.

22. juni kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i Søparken i Dybvad. 
Sognenes tre kor medvirker.

Fredag den 15. august kl. 18.00: Sommerfest i præstegårdshaven.
Medbring kød til grillen, menighedsrådet sørger for resten.

Søndag den 31. august: Kirkemarch.
Afgang fra Hørby Sognehus, Hjørringvej 108, kl. 9.00. Vandrertur til 
Hørby Kirke, hvor der serveres kaffe og rundstykker inden gudstjene-
sten i Hørby Kirke kl. 10.30


