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Opstandelse

Ordene ved siden af er skrevet af K.L.Aastrup, og 
beskriver på en fin måde, hvad det var for noget 
enestående og ufatteligt, der skete påskemorgen. Det, 
som er hele kristendommens omdrejningspunkt og 
udgangspunkt - nemlig Jesu opstandelse fra de døde. 

Men ordene beskriver også det paradoks, at det, der 
er så vigtigt, at hele kristendommen står og falder 
med - har intet menneske set. Der er ingen vidner, 
der har stået frem og fortalt, hvordan det gik til. Der 
er kun nogle mennesker, der fik at vide, at det var 
sket, og som derefter fortalte det videre.

Påskemorgen blev det fortalt til de kvinder, der kom ud for at se til graven, og de fortalte det 
videre til disciplene, der så fortalte det videre til nogle andre. Og nu bliver det så fortalt til 
os: Jesus er opstået fra de døde!

Påskens budskab om Jesu opstandelse, er et budskab, der strider mod al sund fornuft. 
Men det er det budskab, som kirken holder søndag på. Ja, det er det budskab, hele den kristne tro er grundlagt på. 
Uden Jesu opstandelse ender historien om Jesus i kors og død.

Opstandelsen kan ikke gribes eller forståes med forstanden, det kan kun gribes af troen. Noget man kan høre, og 
lade få betydning i sit liv.

Rigtig god påske!
Mette Volsgaard

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.
29. marts: Badskær Kirke kl. 10.30 - Skæve Kirke kl. 14.00: Påskeoptakt, Gudstjenesten er byg-
get op om 4 malerier, malet af konfirmanderne

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”.
2. april: Badskær Kirke kl. 18.00: Kirkekoret medvirker- Efterfølgende Påskemåltid i Sognehuset 
i Hørby. 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.
3. april: Hørby Kirke kl. 10.30 - Der veksles mellem læsninger, fællessang, solosang og musik.

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!
5. april: Skæve Kirke kl. 10.30 

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
Flere af Jesu venner går til graven i sorg, men møder den opstandne Jesus.
6. april: Badskær Kirke kl. 10.30 – Fælles gudstjeneste for Skæve, Hørby og Volstrup sogne.
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

”Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

Ja, påskens budskab er et ord 
om, hvad der aldrig sker på jord...

Men det som intet øje så, 
vil kirken holde søndag på.”
(Den Danske Salmebog nr. 238)
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Så blev julen og alle dens forberedelser vel overstået. 
Børnene lavede juleklip samt småkager, og forældrene 
fik deres julegave, som børnene selv havde lavet. Vi 
havde en rigtig hyggelig julefrokost, med en masse 
lækker julemad. Vi var til julegudstjeneste i Skæve 
kirke, og det var en rigtig hyggelig eftermiddag, som vi 
sluttede af med forældrekaffe og æbleskiver. I skoven 
fandt vi en JULEMAND, som havde slikposer med til 
os, og da vi havde sunget en julesang for ham, sang 
han også en sang for os!

Pt. er vi i gang med at tænke den rullende skolestart, 
som træder i kraft den 1. august, ind i vores dagligdag. 
Der vil blive ændret nogle processer, samt omlægning 
af læreplansforløb i vores årshjul. Så vores gamle ven 
”plejer”, har vi midlertidigt parkeret!  Men det er nu 
også rart nok at få de pædagogiske overvejelser til 
revidering igen...

Vi byder velkommen til 3 nye børn, det er Kate, Siv og 
Laura som begynder i henholdsvis februar og marts 
måned. Nyt i børnehaven er også vores studerende, 
Camilla, som her har beskrevet sine tanker og handlin-
ger om Dybvad Børnehave:

”Det var med sommerfugle i maven, da jeg skulle 
starte i min halvårlige praktik i Dybvad Børnehave d. 
1. december 2014. Det var første gang jeg skulle prøve 
at være studerende i en lille børnehave, så jeg var utro-
lig spændt, da jeg havde en forventning om at det ville 
være noget helt andet. Da jeg mødte ind den første 
dag, blev jeg mødt af et stort smil fra en meget energisk 
Ulla, som skulle være min vejleder igennem hele mit 
praktikforløb. Jeg blev taget rigtig godt imod af per-
sonalet samt alle børnene. Jeg har nu været her i 2 må-
neder, og kunne ikke have fået en bedre praktikplads. 
Dette skyldes nogle gode kolleger, som giver mig plads 
til at opfylde mine mål i forhold til mit studie, nogle 
børn der kun kan få et smil frem på ens læber og nogle 
søde forældre, som har taget rigtig godt imod mig lige 
fra dag ét. I januar startede jeg et sundhedsfremmende 
projekt op, hvor børnene på Vildbassestuen skulle med 
mig over i hallen, for at lave nogle aktiviteter gennem 
leg og bevægelse.  Herudover udnyttede jeg madda-
gen til at lave mad sammen med nogle af børnene, så 
de kunne lære, at sund mad også kunne smage godt. I 
februar står den på et projekt, hvor jeg vil have fokus 
på en æstetisk læreproces med udgangspunkt i lære-
planstemaet sprog”. 

Det er rart for hele institutionen med en studerende 
som Camilla, der arbejder ihærdigt med pædagogik-
ken, så den bliver en målrettet handling sammen med 
børnene.

Fastelavn er det næste børnene ser frem til, og børnene 
glæder sig til at slå katten af tønden!!

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Dybvad Børnehave
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Så er der fuld fart på et nyt år i Hørby Børnehus. Der er 
aktiviteter næsten hver dag i huset for tiden. Om man-
dagen bliver der sunget morgensang og man bliver 
automatisk i godt humør når man starter ugen med at 
høre 36 børn synge f.eks. ”hjulene på bussen”. 
Om tirsdagen låner vi skolens gymnastiksal, så her 
bliver der brændt masser af energi af. Det er skønt at 
have god plads til at løbe og tumle alt det man har lyst 
til. 
Onsdag er der sang- og musikprojekt. Der spilles på 
instrumenter og øves på Kim Larsen sang lige for 
tiden. Mon ikke vi finder nogen på et tidspunkt vi kan 
optræde for!!?
Torsdagen går med førskolearbejde og Steffen laver 
træskibe med en gruppe drenge, så her er der også 
godt gang i den. 
Fredagen går ofte med at puste lidt ud, og her er der 
legetøjsdag, så det er leg og socialt samvær der bruges 
tid på.
Så er endnu en uge gået og vi glæder os til den næste. 

Vi arbejder stadig på at sætte vores legeplads i stand. 
Sidste år fik vi et flot nyt legehus og i år skifter vi vores 
gamle tog ud ved børnehuset. Det gamle er allerede 
pillet ned, og det nye er ved at blive bygget på Krag-
skovhede Statsfængsel. Vi var så heldige at få et flot 
tilskud af distriktsudvalget til at skifte toget ud. Tusind 
tak for det. Vi glæder os meget til at se det nye og flotte 
tog. 
Bylegepladsen får desuden sat en ny karrusel op i 
januar, så vores udeområder er ved at være rigtig fine 
igen. 

Vinterens helt store oplevelse var dog en dag, hvor en 
af vores flinke forældre kom med en nyfanget haj. Det 
var rigtig spændende for børnene at se og mærke en 
ægte haj. Det var dog heller ikke alle det turde holde 
det farlige dyr, selv om den godt nok var død. 

Daglig pædagogisk leder
Jan Kokholm

Hørby Børnehus

Arkivet, Nørregade 40, Hørby, er åbent 
hver onsdag i lige uger kl. 19 – 21.
Vi afslutter hver aften med kaffe.

---------------------------------
 Lørdag den 15. august 2015 kl. 13

arrangeres gåtur gennem byen.
Der afsluttes med kaffe i haven hos Gerda 
og Aksel Rasmussen, Humlevej 75, Hørby.

Hørby Lokalhistorisk Forening

Torvedag: Søren Pedel i Nørbaks Ford Helge Lindenborg 
og Svend Møller kikker på.
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Onsdag den 4. februar 2015 blev der holdt generalfor-
samling i foreningen. 
Der var 35 tilmeldt til gule ærter kl. 12 som Dybvad 
Kro sponsorerede.
Derefter gik generalforsamling i gang - genvalgt til 
bestyrelsen blev
Johanne Nielsen, Søren Hågensen og Ejnar Kristensen.
Bestyrelsens suppleanter blev Sonja Hansen og Ferdi-
nand Pedersen.

Hørby Pensionistforening
Valg af revisor: Søren Hågensen
Revisorsuppleant: Margith Andersen.

Der var god stemning og mange gode forslag var 
fremme til 2015. Der blev bl.a. talt om at Hørby Pensio-
nistforening har 50 års jubilæum i år.

Formanden Ejnar Kristensen takkede af - det var dejlig 
at der var så mange der var mødt op.

Venlig hilsen Bestyrelsen

”Modstykker”
Jazzmusiker gør præsters ord til musik

Onsdag den 1. april kl. 19.30
Skæve Kirke

Koncert med Jakob Høgsbro Kvintet

Et bud på vedrørende og meningsgivende ny dansk kirkemusik. Præstens ord 
bliver en del af orkesteret, som et instrument. Derved rammer ordene meget 

dybere og kraftigere, fordi de bliver båret af musikken lige ind i hjertet.
CD’erne “Variation”, 2011, og “Modstykker”, 2014, danner udgangspunkt for 

koncerten.

Uden mørke ville der ikke være lys
 Uden sorg ville der ikke være glæde
Uden stilhed ville der ikke være lyd

Medvirkende:
Sognepræsterne: 

Viggo Ernst Thomsen (Bangsbostrand) og Mette Volsgaard (Skæve)
Jakob Høgsbro: Sopran og tenorsax

Jesper Nordal: Guitar
Esben Eyermann: Bas

Jesper Uno Kofoed: Trommer
Niels Ole Sørensen: Hammondorgel

Gratis Entré
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Nu er det nye år godt 
igang efter en god tid før 
jul med dejlige fællesop-
levelser: Der blev holdt 
en god julegudstjeneste, 
hvor der også var tid til at 
synge mange af de gamle 
julesange, og Elena Foizen 
holdt en dejlig julekon-
cert.

I det nye år har vi måt-
tet tage afsked med Winne Nielsen, som lige nåede at 
blive 105 år. Hun har været på Ældrecentret i mange 
år, og været en flittig ”medarbejder” og malet et utal af 
flotte fødselsdagsduge. 

De ”flittige hænder”, som laver håndarbejde til salg, 
har besluttet at mødes hver tirsdag formiddag, hvis 
der ikke er andre arrangementer, så der ikke bliver så 
travlt til efteråret med at fremstille ting. Samtidig er 
det rart for beboerne, at der kommer glade folk udefra, 
når der ikke er mulighed for gåture. 

Vi har haft den første omgang vaffelbagning i det nye 
år, og bankospil og musikeftermiddag er planlagt. 
Damernes Butik kommer den 11. marts.                                           

Vi har været så heldige at modtage 2.000 kr. fra Albæk-
Voer Sparekasse. De skal bruges til musikalsk under-
holdning her i foråret - se reklamen her overfor. Tak 
for det!

Kim fra Dybvad Kro har også lovet en gang gule ærter 
- dejligt. Og husk, at Ældresagen har musik og sang 
den første søndag i hver måned - det betyder meget for 
beboerne, at der kommer folk udefra til at hjælpe med 
at synge og fremme den hyggelige stemning. 

Tak til alle der tænker på os og hjælper til.               

Dybvad Ældrecenter 
og Hyggeholdet

Jodle Birges søn - Bo Young 

Et flot bidrag fra Albæk-Voer  Sparekasses fond har 
givet Hyggeholdet og Aktivitetscenteret på Dybvad 
Ældrecenter samt Dybvad Kro mulighed for at invi-
tere til en helt fantastisk eftermiddag:

Tirsdag d. 24. marts kl. 12.00 starter vi med hvid-
kålssuppe med diverse tilbehør. Det er Kim Wolff 
Nielsen  fra Dybvad Kro, der giver suppe til alle 
deltagere i arrangementet.

Bo Young  starter med underholdningen ca. kl. 13 
-  og det vil være med et bredt udvalg af Jodle Birges 
kendte sange.

Til eftermiddagskaffen serveres der en dejlig lag-
kage. Hyggeholdet og Aktivitetscenteret på Dybvad 
Ældrecenter håber, der er mange, som har lyst til at 
deltage.

Prisen for både middag og underholdning er kun kr. 
50,00 - det er nødvendigt med tilmelding ved hen-
vendelse til Aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecen-
ter, tlf.: 9845 6994

Med venlig hilsen  
Hyggeholdet og

Aktivitetscenteret

Hyggeholdet, Dybvad Ældrecenter

Vi mødes i Spejderhuset i Hørby.

Vil du vide mere kan du se på
hoerbyspejderne.dk

KFUM spejderne i Hørby Bævere og Juniorer:
Mandage kl. 17.00-18.15

Spejdertroppen:
Onsdage kl. 19.15-21.00

Klanen (18+):
Første søndag hver 2. måned
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Hørby-spejderne
KFUM-spejderne har i årets første måned både været 
på vinterlejr, holdt Galla-fest og har startet en helt ny 
bævergruppe op.

Det er juniorerne (2.-4.kl.) der har været på vinterlejr i 
en hytte i Sæby. En tur med masser af spejderaktivite-
ter og hygge. 
De ældste spejderne holdt i starten af januar - traditio-
nen tro - Galla-fest med sjov, lege, billedkavalkade og 
uden spejderskjorte men i festtøj! Se billeder af bal-
londans mm.
Bæverne er en ny gruppe som består af børn fra 0. og 
1. klasse.  De har nydt sneen, men er også i gang med 
at lære førstehjælp og har lavet deres egen første-
hjælpslomme med plaster og en 112-telefon  – til at 
have i spejderskjorten. Sidste i februar skal Falck-stati-
onen i Frederikshavn besøges sammen med juniorerne.

Alle spejderne i Hørby arbejder med førstehjælp, 
forårets møder kommer til at have samme temaer – 
men på forskelligt niveau. Udover førstehjælp skal der 
arbejdes med natur og miljø: ”Naturvogtermærket”, 
bål og ”Byg og leg”.  Alle spejdere skal på ”Tvedentur” 
– nogle med overnatning og andre blot på besøg.

Kan du lide udeliv, udfordringer og ultrafede oplevel-
ser er spejderlivet måske noget for dig? Kom og vær 
med…! 



Skæve Borgerforening

Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Aflønningen 
sker på timebasis. Stillingerne er tidsbegrænset 
med ophør til den 30. november 2015.

To gravermedhjælpere får hovedsageligt arbejde i 
Skæve, mens den tredje gravermedhjælper hoved-
sageligt bliver tilknyttet Hørby og Badskær kirker 
og kirkegårde.

Vi forventer, at du:

• kan arbejde selvstændigt
• kan påtage dig kirketjeneste
• er ansvarsbevidst
• er venlig og imødekommende
• har interesse i arbejde med grønne områder

Vi kan tilbyde:

• et alsidigt og spændende arbejde
• et godt arbejdsmiljø
• et godt samarbejde med motiverede medarbej-

dere

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst 
for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 
indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles 
Forbund. 
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til kontaktperson Jytte Thomsen på 
telefonnummer 30 28 40 34 /mail: jytteogfinn@
gmail.com 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Jytte 
Thomsen på mail: jytteogfinn@gmail.com 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde 
senest fredag den 13. marts 2015.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive ind-
hentet referencer og børneattest i forbindelse med 
ansættelsen.

Skæve – Hørby sognes menighedsråd søger tre gravermedhjælpere i 
sæsonen 1. april – 30. november 2015
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Traveturen den 6. december blev en dejlig oplevelse. 
Det var skønt at komme ud en tur midt i juletravlhe-
den. Tilbage i Skæve Borgerhus var der leverpostej, 
rullepølse og andet godt, der var æbleskiver, kaffe, te, 
øl og vand.Vi var ca. 30 deltagere,og til sidst tændte vi 
juletræet og sang julesalmer sammen med børnene.

Mer slædepatruljen Sirius i Grønland var et flot lysbil-
ledforedrag af Birger Bjerregård. Han fortalte levende 
om livet deroppe, og de flotte billeder var en stor op-
levelse. I de 2 år, turen varer, har man kun 1 uges ferie 
på Island - til tandlæge besøg. Helt tæt lever de 5-6 per-
soner, der udgør patruljen. Birger Bjerregård fortæller 
at alle former for opgaver skal holdet selv klare. Det er 
vigtigt, hjælpen er langt væk og det vil tage lang tid at 
nå der op - derfor er der en læretid inden man får lov 
til at deltage på slædepatruljen. Der var alle dem, der 
kunne være i salen i Skæve Borgerhus, og begejstrin-
gen var stor, der blev klappet og klappet, så vi forstod 
at vi havde ramt et foredrag, der faldt i publikums 
smag.

Der var også fuldt hus i Skæve Borgerhus til indvielse 
og julefest. Der var 66 spisende gæster og humøret var 
højt. Aftenens taler var formand for kultur og fritids-
udvalget, Mogens Brag, der selv kommer fra et lille 
samfund. Han havde mange roser til byen. Overskrif-

ten på talen kunne passende være: Ildsjæle. Udkants- 
Danmark kan kun klare sig ved, at der er nogle, der 
brænder for sagen, gør et stort arbejde og får opbak-
ning fra land og by. Han kunne se på de fremskridt, 
der er sket i Borgerhuset, at der er lagt mange timers 
frivilligt arbejde i huset og udenfor. Ved 21-tiden kom 
aftenens musikalske underholding, Fulsig Foderme-
sterorkester. De var festlige - og publikum kvitterede 
med stormende bifald. Det blev en rigtig dejlig aften, 
folk var glade og hyggede sig, og det blev midnat 
inden festen sluttede.

Fra Nr. Vesterskov modtog Skæve Borgerforening en 
flot gave: Et stort smukt skilt, som skal sidde på gavlen 
udenfor. Borgerforeningen takker meget. Det var et 
stort ønske, vi fik opfyldt.

Skæve Borgerforening  holder generalforsamling i 
Borgerhuset den 16. marts kl. 18.00 med gratis fælles-
spisning. Vi beder om tilmelding senest den 12. marts. 
Der kommer yderligere information i aviser og opslag.

Skærtorsdag den 2. april har vi igen påskemarch med 
efterfølgende hygge i Skæve Borgerhus. Her vil vi 
servere sandwich, kaffe, øl og vand.

Eva Huss
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Sogneeftermiddage i Hørby og Dybvad

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

3. marts : Pastor Emer. Erik Steen Møller fortæller om, og agerer som Judas, som optakt til påsken.

7. april : Britta Eckhardt fortæller om sit arbejde på hospice.

5. maj : Orla Pedersen om sine erindringer i Agersted under krigen.

2. juni : Hyggeeftermiddag med kaffe ” et Sted ”.

Alle eftermiddage fra 14 - 16 i Sognehuset i Hørby
Venlig hilsen

Emmy og Willy - Mette - Jytte og Finn

Februar måneds Sogneeftermiddag med besøg af mødre og babyer fra Babysalmesang
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Dybvad Borgerforening afholder

GENERALFORSAMLING
onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30

i Søparkhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Se mere på www.dybvadby.dk og
Dybvad Online på Facebook

Sæt kryds i kalenderen:

Grøn Lørdag i Søparken
Lørdag den 11. april kl. 9 - 14

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 
Dybvad 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 ind-
gives til formanden for Dybvad Borgerforening:

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad

jesper.koldtoft@skolekom.dk
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ER DU JUNIOR 
ELLER NY FISKER 
SÅ KONTAKT OS 
Tlf: 21537412 
Mail: s.w.o@hotmail.com 
Og hør nærmere 
Kom og se om det er noget for 
dig!

HVAD KAN VI TILBYDE 
Havørredfiskeri i 
særdeles topklasse 
gedder, aborrer og 
skaller i massevis 
Klubhuset ligger ved Dybvad søpark , perfekt placeret til 
læring af fiskeriets mange udfordringer. 

Medlemskab inkluderer · Fiskeri i Voer å, Gerå og Dybvad 
søpark· Konkurrencer · Fangster i aldeles verdensklasse· Se 
nærmere på vores hjemmeside - www.voeraaspf.dk 

FOR ALLE 
ALDRE!

SUPER FEDT 
JUNIOR PROGRAM
Ex, havørredtur til Voer Å
Tur i fjorden 
På kysten efter flade 
Søparken efter 
rovfiskene 
Put and take tur 

PRIS FOR 
MEDLEMSKAB 
Junior 375 kr. 
Senior 750 kr. + 
indmeldesgebyr 150 kr. 
Passiv 60 kr. 
Seniormedlemmers 
ægtefæller og børn under 12 
år fisker gratis.

AT VÆRE 
LYSTFISKER 
Der så mange glæder og 
gode naturoplevelser 
ved lystfiskeri og rundt 
omkring i lokalområdet 
er der mange unge 
drenge og piger som har 
disse oplevelser til gode 
og dem vil vi gerne 
hjælpe på vej, så ikke alt 
læres på den hårde 
måde. 

Et godt tilbud fra
Voer Å Sportsfiskerforening:



Temaet for årets store musicalopsætning på Hørby 
Efterskole er netop blevet afsløret, og det er i år Grund-
loven, der er i centrum. I år er det 100-året for Grund-
loven af 1915 og det vil musicalteamet gerne markere 
ved årets musical. 

På Hørby Efterskole er der en mangeårig tradition 
for, at skolens Musik-, teknik- og dramalinje hvert år 
opsætter en musical, som tiltrækker et stort publikum. 
Musicalen, som er kendt for at være meget professionel 
i sin opsætning og udførelse, tager ofte udgangspunkt 
i et historisk emne, og i år er det altså Grundloven, der 
skal levendegøres på scenen.

I 1915 fik de 5 f’er (fruentimmere, folkehold, fattiglem-
mer, fjolser og forbrydere) valgret og dermed indfly-
delse på det danske demokrati. Op til denne ændring 
havde vi nok en grundlov, men kun mænd over 30 
med egen husstand havde stemmeret, så det var reelt 
kun 15% af danskerne, der kunne stemme. At kvinder 
og samfundets laverestillede som f.eks. tjenestefolk, 
lærlinge og svende inden for handel og håndværk, nu 
også fik stemmeret, var derfor en enorm omvæltning. 
Teamet bag musicalen på Hørby Efterskole ønsker 
at markere denne skelsættende begivenhed med en 
musical, der sætter fokus på vores demokrati og på de 
forandringer i tiden, der muliggør sådanne ændringer.

Et andet sigte med musicalen er, at den er et led i 
mange af efterskoleelevernes dannelsesproces mens de 
går på efterskolen, for et ophold på Hørby Efterskole 
handler om mere end faglighed og fællesskab - det 
handler også om dannelse og om at blive bevidst om 
emner som demokrati og samfundsindflydelse: 
Når man går på efterskole kan man godt komme til at 
befinde sig i en slags tidslomme eller en form for paral-
lelsamfund, for man har rigeligt at gøre med at lære og 
at forholde sig til alt det sociale, der kan være meget in-
tenst. På Hørby arbejder vi også med hver enkelt elevs 
karakterdannelse og udvikling, og det er derfor oplagt 
at finde musicalemner, der øger elevernes bevidsthed 
omkring det omkringliggende samfund og demokrati. 
Det fortæller Marlene Ulrikke Hedegaard, der er lærer 
på Hørby Efterskole.

Alle eleverne på skolens Musik-, teknik- og dramalinje 
arbejder med opsætningen. Både lærere og elever er 
allerede igang med arbejdet, men i ugen op til premi-
eren går det for alvor løs. Her er der traditionen tro 
“musicalemneuge”, hvor al undervisning er aflyst 
til gengæld for arbejdet med musicalen. Her skal der 
styr på roller, replikker, rekvisitter, musik, lyssætning, 
sceneskift og meget mere. Det er en uge, som byder på 
en anderledes form for fordybelse, end eleverne er vant 
til:
Ofte skal unge forholde sig til mange aktiviteter af 
kortere varighed i løbet af en dag. Skoledagen byder på 
flere forskellige fag og eleverne skifter faglokaler mel-
lem lektionerne. Desuden bruger de tid på at følge op 
på deres kammeraters aktiviteter og flygtige posts på 
sociale medier er vigtige for dem. Under musicalem-
neugen er det udelukkende musical, der arbejdes med. 
Dermed træner eleverne også deres evne til at fordybe 
sig i ét emne og fastholde koncentrationen, forklarer 
Marlene Ulrikke Hedegaard.

I år har musicalteamet på Hørby Efterskole søgt og fået 
tilskud til opsætningen gennem Folketingets Grund-
lovspulje. Pengene skal bl.a. bruges til at muliggøre, at 
omegnens skoler kan komme og se stykket samt til at 
sende Hørbys elever på “Grundlovstur” til København 
til foråret. På Hørby Efterskole glæder man sig til at 
vise den færdige opsætning frem til premieren d. 25. 
marts 2015. Billetter kan bestilles ved at ringe til skolen 
på tlf. 98466300.

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

Musical på Hørby Efterskole
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Højskoleaftensang og fugletur
Fredag den 29. maj kl. 20.00 er alle velkommen i Sognehuset til højskolesang – hvor der især vil blive 
lagt vægt på Carl Nielsens sange, i anledning af 150 året for hans fødsel. Der vil selvfølgelig også være 
mulighed for selv at foreslå sange.

Undervejs vil der være et lækkert “oste og pølsebord” og omkring kl. 22.00, går alle, der har lyst og mu-
lighed for det, en tur i Hørby Ådal. Fuglekender, Ole Pedersen, vil fortælle om fuglelivet og især gøre de 
travende opmærksomme på nattergalen, hvis den giver sig tilkende.

Der er tilmelding på arrangementet, som koster 25 kr., til Anette Bilde Jacobsen. Telefon: 4158 4054 eller 
mail: anettebilde2@gmail.com

Indre Mission - Dybvad
Program forår 2015

Tirsdag d. 3. marts og
onsdag d. 4. marts: (Kredsen) - Bibelkursus v. Finn Najbjerg,
 Vinderslev. Møderne holdes i Ravnshøj
Tirsdag d. 17. marts: Jytte Thomsen, Dybvad
Onsdag d. 18. marts: Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Thorshøj
Fredag d. 20. marts: Familieaften
Tirsdag d. 24. marts: Møde ved missionær Bjarne Hvidbjerg.
Tirsdag d. 14. april: Møde ved sognepræst Per Rasmussen, Skagen.
Tirsdag d. 28. april: Fælles bibelkreds 2. pet. kap. 3.
Torsdag d. 7. maj: Forårsmøde v. Troels Rauff Larsen
 kl. 19.30 i Hånbækkirken i Frederikshavn.
 (Kredsen).
Tirsdag d. 19. maj: Møde ved Verner Christensen, Brønderslev.
Søndag d. 31. maj:  Udflugt - Program følger.
Tirsdag d. 16. juni: Møde ved sognepræst Bjarne Hougaard, Hirtshals.
Tirsdag d. 30. juni: Møde ved Villy Pedersen, Brønderslev.

Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort



LÆR SOM DU ER
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Husker du sidste års Hørby Bazar – 
det var et hit! 

Der var liv og glade dage med 56 stande en søndag på 
Efterskolen. Handlen gik - tøj, ting og sager skiftede 
hænder.

Vi gentager succesen Palmesøndag den 29. marts 2015, 
kl. 11-15 på Hørby Efterskole i hallen. 

Sidste års overskud på kr. 3.827 Gik til Hørby Børne-
MusikFestival – det blev de rigtig glade for.
Pris for bord/stand er kr. 50 - Overskuddet deles i år 
mellem Hørby BørneMusikFestival og Hørby bylege-
plads.

Derfor, kan du se dig selv i et eller flere af følgende 
udsagn: 

• Du har skabene/loftet fuldt af tøj, sko, tasker, lege-
tøj, pynteting, men kan ikke rigtigt nænne at smide 
det væk. Men du vil gerne tjene en lille skilling 
ved at sælge det, og samtidig vide, at andre bliver 
glade for handlen.  

• Du synes, at det kunne være fedt at få noget ”nyt” 
til billige penge. Måske er de ting, som andre har 
”dømt ude” lige det, som du står og mangler. 

• Du ved ikke af, at du mangler noget, men vil da 
gerne støtte en god sag og drikke en kop kaffe/
the/sodavand og spise kage (kan nemlig købes til 
billige penge).

Så hold denne søndag ledig til en hyggelig dag i gen-
brugstankens tegn.

Vi, dvs. Helle Brinkmann Larsen og Hanne Jakobsen, 
vil snarest muligt få de sidste detaljer omkring arran-
gementet på plads og begivenheden vil blive annon-
ceret på facebooksiden ”Hørby Bazar”, hvor man kan 
tilmelde sig. Ligeledes vil vi sætte plakater op i lokal-
området.

Vi glæder os og  håber, I vil støtte op om projektet igen 
i år!

Bazar i Hørby
9
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I disse måneder er de to Dybvad-piger, Line Bentsen og 
Matilde Mølholt, på rejse til Indien og andre lande i Asien. 
Første del af turen opholder de sig på ALC School Projects 
hovedkvarter i Siloam, Tamil Nadu. 

ALC er Skæve-Hørby Sogns partner i vores skole-/kirkesam-
arbejde, hvor vi bl.a. har opført en skolebygning i Somaspadi 
– i hvilken de to nordjyder faktisk arbejder i skrivende stund 
(medio februar)…  

Her følger et udpluk af pigernes oplevelser:

10. januar:

Så blev det endelig tid til den første opdatering fra 
Indien! Vi kom til Siloam hvor vi skal bo de næste to 
måneder, meget tidligt onsdag morgen (indisk tid) 
efter en hel dag med flyture i lange baner!

Onsdag 
brugte vi til 
afslapning, da vi var ret 
smadrede efter tirsdagens strabad-
ser - torsdag stod på planlægning og rund-
visning sammen med Sundar, som er leder på stedet - 
og Lisa, vores nye bedste ven, der hjalp os med at købe 
indisk tøj, hæve penge og myggecreme. 

I går havde vi første arbejdsdag, hvilket var alt for 
fedt. Børnene er så søde, og de elsker os virkelig! Vi 
overværede en engelsktime i 5. klasse, madede de helt 
små børn i play school’en og tegnede i malebøger med 
2. klasse  Pludselig stod der fire norske piger på vores 
alder foran os - de skal bo samme sted som os de næste 
3-4 uger. De er søde, og det er rart at have nogle at 
snakke med - og ja, vi kan snakke dansk med dem! 

I dag er vi taget en tur til Tiruvannamalai for at ud-
forske lidt mere af Indien - og som ekstra bonus er her 
internet  Vi har det godt og nyder landet og det fanta-
stiske vejr mere og mere for hver dag, der går. 

18. januar:

Tiden flyver af sted, og vi oplever noget nyt hele 
tiden - siden sidste opdatering har vi været land og 
rige rundt, det er for vildt…! I Thiruvannamalai, som 
er den by, vi opdaterede fra sidst, besøgte vi det flotte 
tempel, Ramana Asram, og besteg LIDT af et bjerg - 
lidt, fordi både vi og vores guide var ved at gå til ved 
tanken om at gå fire km i bare tæer på brændende sten. 

Rejsedagbog fra Indien
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I ugens løb har vi også været i Kalrayan Hills sammen 
med de norske jenter. Det er et bjergområde, hvor vi så 
en farm og en lille landsby, hvor blandt andet kvinder 
bliver uddannet i at sy - 15 kvinder om 6 symaskiner 
og meget lidt plads, vilde arbejdsbetingelser! 

Den 14. januar starter den årlige Pongal Festival for ta-
milerne, en høstfest hvor årets første høst fejres med en 
lille ferie. På Siloam blev vi onsdag formiddag hurtigt 
forvandlet til lækre tamil-piger i sarier og med blom-
ster i håret - derefter kunne festlighederne begynde 
med optrædener, mad og musik. Det var virkelig en 
sjov dag, hvor de seks skandinaviske piger IGEN var 

i fokus - vi prøver hver dag at blive vant til indernes 
opfattelse af os som værende tæt på berømte. Billeder 
og håndtryk kan bringe smilet frem på enhver inders 
læber, og hvem vil ikke gerne være skyld i det?

Vores ferie startede for alvor om torsdagen, hvor vi 
deltog i en lille ceremoni i landsbyen ’The Place of 
Gospel’ sammen med Sundar og Ester - vores indiske 
”mor og far”. Om fredagen tog vi tidligt af sted mod 
Pitchavaram, hvor vi var på den mest hyggelige bådtur 
i skoven Mangrove Forest. Vi fortsatte herefter til 
Chidambaram, hvor vi så endnu et tempel, der hedder 
Natarajar Temple - det er kendt for sit guldbelagte tag, 
wauw! Alle de kulturelle oplevelser med den ellers så 
uskyldige guide, Titus, kulminerede med en tur igen-
nem indiens mørke gader, hvor vi sad tre på én knal-
lert (undskyld til vores mødre!). Det var dog ingenting 
sammenlignet med dem, der kører både fire og fem ad 
gangen.

Vi overnattede på det grimmeste, lilla hotel, og blev 
næste morgen hentet af dejlige John (som en del af jer 
derhjemme i Skæve Sogn kender), der blandt andet 
tog os med til Tranquebar for at se det danske fort, 
Dansborg. Det var en spændende oplevelse, og folk, 
der fandt ud af, at vi var danskere, gik naturligvis helt 
amok! 

Vi bruger meget tid i bil for at komme rundt omkring 
- det i sig selv er lidt af en kulturel oplevelse, for den 

indiske trafik er uden regler. Hornet er chaufførens 
bedste ven, når han skal passere dyr, boder og andre 
biler: et dyt = ”flyt dig”, flere dyt = ”flyt dig, jeg over-
haler lige”, og et laaangt dyt = ”kæmpe idiot, flyt dig!” 

Ind imellem alle de fantastiske oplevelser er vi stadig 
på skolen i Siloam, hvor vi hjælper til i undervisningen 
og underholder de søde og nuttede små! Vi er også ofte 
ude i små landsbyer for at se andre skoler og lege med 
deres børn - det bliver man aldrig træt af. De har så 
lidt, men er så glade og imødekommende - helt fanta-
stisk!
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24. januar:

Søreme så om ikke der gået en uge mere i det indiske 
paradis... Vi kunne snildt indlede alle vores opdate-
ringer med ’tiden flyver af sted’ - bær over med os, vi 
arbejder på højtryk for at finde på synonymer! 

Vores uge har primært stået i undervisningens tegn på 
Siloam. Efter adskillige timer med 4. og 5. klasse kan 
de nu diverse kropsdele samt ’Hoved, skulder, knæ og 
tå’ og ’Boogie Woogie’ til ug. Det var vildt sjovt, og vi 
havde nær aldrig fået lov til at holde fri – lige indtil vi 
forsøgte os med årstiderne. Resultatet heraf blev en del 
forvirring, da de indiske børn ikke er bekendt med sne!

Oven i hatten blev vi ramt af en LILLE smule regn, 
men det var nok til at bringe eleverne helt ud af 
kurs!!!  Som afveksling fra timer med ”de store” 
tilbragte vi en hel dag med de alt for kære play school-
børn - Lego og hygge holder stik hver gang!

Ugens eneste oplevelse uden for Siloam var til afslut-
ningen på indernes Pongal Festival, River Festival… 
ALT for mange mennesker, der dannede cirkler om-
kring os for at tage billeder, røre og hilse på - vi slap 
derfra efter en lille times tid, takket være vores ”body-
guards” fra Siloam. 

30. januar:

Med forestillingen om store, hvide bygninger med 
sterile rum og lugten af håndsprit tog vi i mandags 
hul på en uge i sygehusets tegn - vi skulle hurtigt blive 
klogere! 

Danmission Hospital er et lille sygehus, hvor næsten 
alle afdelinger er lukket ned. Små, klaustrofobiske rum 
med dårligt lys og inventar, der mest af alt minder 
om noget, der burde være udstillet på et museum 
var hvad, vi blev præsenteret for mandag - sikke en 
omgang! Daglige lægekonsultationer og lidt øjenkirugi 
praktiseres dog så nogenlunde, men nøj, hvor ville 
Arbejdstilsynet i DK have fået kaffen galt i halsen! 

Vi troede, vi havde set det værste, da vi tirsdag tog 
afsted til TLM Community Hospital for at tilbringe re-
sten af ugen - denne gang var det vores tur til at få kaf-
fen galt i halsen… Dagene har budt på rundvisninger 
på de fængselslignende gange, der godt kunne have 
brug for et Wunderbaum eller to, lægekonsultationer, 
fysioterapi, screeninger - og ikke mindst fik vi lov til at 
overvære et par små-indgreb i et af de små operations-
rum. Forholdene er MEGET anderledes end i Danmark 
- hvad vi oplevede kan næsten ikke beskrives med ord. 

Ugen har været meget lærerig og hyggelig. Vi har fulgt 
og mødt mange forskellige personer, der hver især gør 
deres for at hjælpe leprosy-patienter og deres pårøren-
de med at få en bedre hverdag, men sygehusets stør-
relse taget i betragtning, er vi også klar til at komme 
tilbage til gode, gamle Siloam

9. februar:

Siden sidst har vi fået sagt farvel til de fire søde nord-
mænd. Vores sidste weekend sammen blev brugt på 
bedste tøse-hygge-maner; The Notebook, kortspil, 
shopping og snacks var hvad, det blev til - lidt kultu-
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relle var vi dog også, idet bowling, biografer og lignede 
ikke er noget, der hænger på træerne. 

Forrige uge var vi mest på Siloam - det var SÅ dejligt 
at være tilbage i vante omgivelser hos de fantastiske 
børn, og som et lille twist tog vi torsdag til Pondicher-
ry, en lidt større by, der er meget europæisk præget 
med lækre promenader og ikke mindst vestlig mad. 
Egentlig skulle vi dertil i skoleregi, men amerikanske 
Jane, som vi skulle mødes med, havde som ekstra 
bonus arrangeret en lækker lunch for os på et fransk 
bageri. Var vi i himlen? Måske... Lad os bare sige, at 

burger, sandwich, salat og diet coke var mere savnet 
end først antaget… Vi har heldigvis fornøjelsen af 
at skulle tilbringe en hel weekend i Pondi senere på 
måneden - vi regner med mindst ét besøg mere på den 
skønne cafe. 

Efterhånden er det lettere at tælle det antal uger, der er 
tilbage i Indien i forhold til, hvad der allerede er gået. 
Under en måned tilbage med et program fyldt med 
lækkerier - mon ikke tiden kommer til at flyve afsted, 
som den plejer?

Mange hilsener fra Tamil Nadu,
Line og Matilde

Skæve-Hørby sognes skolebygning i Somasipadi
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1. søndag i Advent
1. søndag i Advent

1. søndag i Advent

Hørby Børnehus i Badskær Kirke

Ældresagens sangkor i Hørby Kirke

Dybvad Børnehave i Skæve Kirke

Set og Sket i sognene

Luciaoptog med GospelKids på Hørby Skole
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Julekoncert med Bobo Moreno og Kirkekoret Bobo Moreno sang for fulde huse

Organist Niels Ole Sørensen spille på Hammond Orgel til 
nygårskoncerten

GospelKids til Kirkens fortælletime

Aftengudstjeneste med konfirmanderne

Æslet Isak på besøg i Badskær Kirke juleaften

Krybbespil i Badskær Kirke
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Døbte i Skæve, Hørby og Badskær Kirker

30. november 2014. Døbt i Skæve Kirke: 
Tobias Svendsen. Forældre: Louise Støn-
bach og Bo Leth Svendsen

11. januar 2015. Døbt i Badskær Kirke: 
Karl Emil Brink Valentin. Forældre: 
Sisse og Jan Brink Valentin

11. januar 2015. Døbt i Badskær Kirke: Lisa 
Rysholt. Forældre: Tanja Elisabeth Olesen 
og Mads Henrik Rysholt Christiansen

25. januar 2015. Døbt i Hørby Kirke: 
Marie Bodil Nielsen. Forældre: Johanne 
Olsen og Niels Ole Nielsen

1. februar 2015. Døbt i Badskær Kirke: 
Tristan Hagbard Thomsen. Forældre: Pia 
Therese Kristensen og Kurt Thomsen

8. februar 2015. Døbt i Badskær Kirke: 
Ida Marie Ørvad Jensen. Forældre: Randi 
og Palle Ørvad Jensen

14. december 2014. Døbt i Hørby Kirke: Laura 
Magdalene J.H.N. Sørensen. Forældre: Stefanie 
Magdalene R.M. Kleist og Daniel Julius Sørensen
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Konfirmandovernatning i Skæve Kirke
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Søndag den 8. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nød-
hjælp landsindsamling. 

Pengene fra indsamlingen går til Folke-
kirkens Nødhjælps internationale arbejde 
blandt verdens fattigste.

Indsamlingen arrangeres lokalt i de forskel-
lige sogne - og Skæve og Hørby sogne er 
også med! Inden indsamlingen bydes der på 
pizza, og efter er der mulighed for at få en 
kop kaffe.

Indsamlere kan melde sig til   
Menighedsrådsformand
Henning Holm Olesen på telefon: 
98 86 90 98

Sogneindsamling

Fredag den 6. februar mødtes konfirmanderne i Dybvad Spej-
dernes Hus for at forberede en sen aftengudstjeneste i Skæve 
Kire. Temaet var ”Fader Vor”.
Der blev bagt alterbrød, lavet kors og malerier. Der blev også 
indøvet musik og salmerne blev sat op i et slideshow.
Kl. 22 var alt klart til en dejlig gudstjeneste. Resten af natten 
tilbragte konfirmanderne i kirkerummet. Først blev der set film, 
hvorefter der blev sagt godnat (adskillige gange).
Det var en helt særlig oplevelse at overnatte i det gamle kirke-
rum.
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Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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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

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
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Gospelkids
Sted: Musiklokalet på Hørby Skole
Tid: Tirsdage kl. 14.10 – 14.50
Gospelkids er for de yngste korsangere (1. - 3.kl.). 
Her synges der rytmiske sange og salmer, kanons, 
lidt solosang eller i smågrupper og så bevæger vi 
os en masse!
Gospelkidsene medvirker til fortællegudstjene-
sterne – ”Lyt - det´ for børn” og udvalgte familie-
gudstjenester. Det er gratis at være med!
Koret ledes af sognemedhjælper Anette Bilde 
Jacobsen

Vi mødes kl. 17.30 skiftevis i Skæve og Badskær Kirke. Gospelkidsene medvirker hver gang og 
omdrejningspunktet er fortælling.
Børnene deles i grupper efter alder og vil få fortalt historier fra bibelen.  Vi starter og slutter sam-
men – og til sidst er der pasta og kødsovs som der plejer.
Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er MEGET velkommen! 

Torsdag den 12. marts kl. 17.30:  Badskær Kirke

Tirsdag den 2. juni kl. 17.30: Skæve Kirke
Special: Vi får besøg af Tine og Thomas, der med humor og musik

fortæller historien om Drengen i Sivkurven.

Kirkekor
Sted: Sognehuset i Hørby
Tid: Torsdage kl. 19.00 – 20.15
Kirkekor er for de større børn (4.kl og opefter) og 
her synges på dansk og engelsk, rytmisk og tradi-
tionelt, solo og flerstemmigt – men det vigtigste 
er at have det sjovt med at synge sammen. Koret 
medvirker til en del gudstjenester og koncerter 
og laver også musicals, tager på korstævner og 
overnatning.
Der betales et honorar ved øvning og til gudstje-
nester.
Koret ledes af Anne Hejslet og Anette Bilde Jacob-
sen

Kirkens fortælletime: ”Nøj – det´  for børn!”



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. marts
Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 12. maj
Tirsdag den 9. 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.

Marts 1/3 Skæve 10.30 MV 2. søndag i Fasten
 3/3 Badskær 19.00 MV Gospelgudstjeneste/koncert 
 8/3 Badskær 10.30 MV 3. søndag i Fasten, Sogneindsamling
 12/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 15/3 Hørby 10.30 MV Midfaste
 22/3 Skæve 9.00 HMP Mariæ Bebudelse
 29/3 Badskær 10.30 MV Palmesøndag
 29/3 Skæve 14.00 MV Palmesøndag, Påskeoptakt
April 2/4 Badskær 18.00 MV Skærtorsdag, efterfølgende påskemåltid
 3/4 Hørby 10.30 MV Langfredag
 5/4 Skæve 10.30 MV Påskedag
 6/4 Badskær 10.30 MV 2. Påskedag
 12/4 Hørby 10.30 MV 1. s. e. påske
 19/4 Skæve 10.30 MV 2. s. e. påske
 26/4 Badskær 10.30 MV 3. s. e. påske
Maj	 1/5	 Skæve	 10.30	 MV	 Bededag,	Konfirmation
	 2/5	 Hørby	 10.30	 MV	 Konfirmation
 3/5 Skæve 10.30 MV 4. s. e. påske
 10/5 Badskær 9.00 JSM 5. s. e. påske
 14/5 Hørby 10.30 MV Kristi Himmelfart
 17/5 Skæve 9.00 JSM 6. s. e. påske
 24/5 Hørby 10.30 MV Pinsedag
 25/5 Friluft, Hørby 10.30 Flere 2. pinsedag
 31/5 Skæve 10.30 MV Trinitatis
Juni 2/6 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime - Special
 7/6 Badskær 10.30 MV 1. s. e. Trinitatis
 14/6 Skæve 10.30 MV 2. s. e. Trinitatis
 21/6 Friluft, Brønden 10.30 MV 3. s. e. Trinitatis
 28/6 Hørby 10.30 MV 4. s. e. Trinitatis
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
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Efter endnu et dejligt babysalmesangsforløb med 9 babyer og 8 mødre, glæder 
jeg mig allerede til at starte et nyt op i april. Vi mødes 9 tirsdage 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 sangstemme at være med. Babyerne er nemlig ligeglade – for dem er 
roen, nærværet og mors eller fars stemme det vigtigste!

Der er babysalmesang tirsdage i Badskær Kirke
med opstart den 14. april kl. 10.00

- og DU er velkommen!
 
Husk at melde dig og din baby til hos sognemedhjælper 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! 

Venlige hilsener Anette Bilde Jacobsen – kirkernes sognemedhjælper!

Deadline for næste sogneblad: 1. maj 2015
Næste blad udkommer ultimo maj

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

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra kommende og 

afholdte arrangementer og aktiviteter i lokalområdet. Virksomheder eller andre, der 
ønsker at annoncere i bladet, er velkomne til at kontakte os!

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.30
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, 
Hørby
Lektion 2: Getsemane og tilfangetagelsen 

Onsdag den 8. april 2015 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlenschlæger, Ålborg-
gårdvej 49. Østervrå 
Lektion 3: Forhørene og Tornekroningen

Onsdag den 13. maj 2015 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hy-
benvej 26, Hørby
Lektion 4: Judas, Peter og Barabbas 

Bibelkredsen i Hørby Fredag den 26. juni 2015 kl. 19.30
Bibelkredsen holder grillaften hos Lilli og Åge Chri-
stensen, Gadensvej 1, Hørby
Hvis nogle vil være behjælpelig med det praktiske, 
aftaler vi det ved bibeltimen den 13. maj. kassen betaler 
udgifterne.
Måske går vi en tur, Lilli og Åge er vært med en kop 
kaffe. Tilmelding til Lilli og Åge, senest den 19. juni – 
tlf. 98 46 63 52

- - - - -
Enhver er velkommen til at deltage i et godt kristent 
fællesskab med spændende bibelstudier. 
Kontakt evt. 
Karin Vingborg 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95

Søparken i Dybvad, maj 2014

Sang, nærvær og hygge for de helt små i Badskær Kirke!
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Gospel-gudstjeneste/koncert
Tirsdag den 3. marts kl 19.00. Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger under ledelse af Joa-
chim Hejslet Jørgensen i Badskær Kirke

Sogneindsamling
Søndag den 8. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. 
Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt ver-
dens 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 mulighed for at få 
en kop kaffe. Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på 
telefon: 98 86 90 98

Kirkens fortælletime
Torsdag den 12. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25.

Påskeoptakt
Palmesøndag den 29. marts er der Påskeoptakt i Skæve Kirke kl. 14.00. Gudstjenesten er bygget 
op om 4 malerier, malet af konfirmanderne

Påskekoncert - ”Modstykker”
Onsdag den 1. april kl. 19.30 i Skæve Kirke. Se side 5.

Påskemåltid
Skærtorsdag den 2. april indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med 
gudstjeneste i Badskær Kirke kl. 18.00. Hvorefter vi samles i Sognehuset i Hørby til fællesspis-
ning. Spisningen koster 45 kr. pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på mv@km.dk

Visionsfrokost
Søndag den 19. april. Efter gudstjenesten i Skæve Kirke kl. 10.30 indbydes alle til at tage med 
hen i konfirmandstuen til en drøftelse af visioner for vore sogne.

2. Pinsedag
Mandag den 25. maj kl. 10.30 holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fæl-
les gudstjeneste i det fri. Gudstjenesten foregår i Hørby.

Aftenfugletur og Carl Nielsen sangaften 
Fredag den 29. maj kl. 20.00. Aftenen indledes med sangaften i Sognehuset – hvorefter der invi-
teres på en guidet fugletur. Se side 13.

Kirkens fortælletime - Special
Tirsdag den 2. juni kl. 17.30 i Skæve Kirke, Tine og Thomas fortæller om ”Drengen i Sivkur-
ven” – for børn i alle aldre. Se side 25.

Friluftsgudstjeneste i Brønden
Søndag den 21. juni kl. 10.30 er gudstjenesten flyttet til anlægget i Brønden. Kor medvirker.

Forsidefoto: Lars Holdorf


