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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Uddrag af årets konfirmationsprædiken:

Mange mennesker kan Fadervor uden ad. 
At lære uden ad, hedder på engelsk, ”at lære med hjertet”. Og det er et godt udtryk. For når man kan noget uden-
ad, så handler det ikke kun om forstanden. Nej, det man kan udenad, synker helt ned i hjertet. Og det man har i 
hjertet, betyder noget for én.
 
Men hvad betyder Fadervor? Ja, hvordan kan denne række af ord have nogen som helst betydning i mit liv nu eller 
senere?

Fadervor siger noget om Gud og om os, som vi ikke kan sige os selv. 
Bønnen fortæller, at vi har en Far i himlen, der bekymrer sig for os, og vil os det bedste. Og som ikke er længere 
væk, end en tanke.

Fadervor betyder jo ”Vores Far”. Gud er så tæt på, at vi kan kalde på ham ved at sige ”Far”.

Tænk, vi har en Gud, der på trods af, at han er den fjerne, evige, almægtige skaber, samtidig er os så nær som en 
far: Med ører, der kan høre, hvad vi tænker og hvisker, og med mulighed for at gribe ind i vore liv!

Og når vi siger ”Far” til Gud, så siger vi jo i samme sekund, at vi er børn. For det er et barn, der siger Far til nogen. 
I forhold til Gud er vi børn hele livet. Ja, hvad vi end ser, når vi vender os om og kigger tilbage på vore liv, og hvad 
vi end ser foran os af drømme og håb. Ja, så er det som et Guds barn, vi tager det næste skridt.

Fadervor er en fællesskabs bøn (vi beder jo ikke ”min Far”). Vi beder sammen om, at Guds vilje skal ske. Ja, det er 
for alle mennesker på jorden, at vi beder om det daglige brød, om tilgivelse og om ikke at blive ledt i fristelse.

Så med Fadervor i hjertet har man en rigtig god ballast, når man bevæger sig ud i livet!

Fadervor
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Skæve Kirke 1. maj 2015: Amalie Bech, Anders Bønkel Hanghøj, Astrid Biltoft Frederiksen, Caroline Djernis, Ca-
sper Meyer Jensen, Cecilie Nyeng Nielsen, Fie Kramer Jacobsen, Jesper Klitgaard Jensen, Lasse Langeland, Marie 
Bang Jensen, Jonas Falk, Mathias Reinholdt Berg Kristiansen, Mikkel Johst, Nikoline Christensen, Sebastian Brøner 
Thygesen, Tobias Ellemann Pugh

Hørby Kirke 2. maj 2015: Emilie Isaksen Østergaard, Frederik Holm Pedersen, Jannie Fjeldgaard Frydendal, Karo-
line Arvidson, Lotte Gawol, Marianne Winkler Farsinsen, Marie Bilde Jacobsen, Marie Bruun Nielsen, Mia Borrega-
ard Moss, Nicolai Holm Pedersen, Sigrid Lisa Scholten, Winnie Kalmar Jensen
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Hørby Børnehus
Foråret i Hørby Børnehus har budt på flere spæn-
dende projekter. Lige for tiden bliver der arbejdet med 
skraldeprojekt. Børn og voksne har været rundt i byen 
og samle skrald, og en del af det er blevet omdannet til 
et ”skralde-monster”, der det næste stykke tid står til 
udstilling i Børnehuset. 
Der er blevet talt en del om hvad det betyder for natur 
og dyr, når vi bare smider skraldet i naturen, i stedet 
for i skraldespanden. Specielt det at noget skrald kan 
blive til dødsfælder for dyrene, var børnene meget 
optaget af.

Vi har også arbejdet med hygiejne. Specielt det at vaske 
fingre er rigtig vigtigt, og der er sikkert en del forældre 
som har oplevet børn der hjemme, som holder øje med 
om de voksne nu også gør det rigtigt. Vi har haft nogle 
spændende samtaler om bakterier, f.eks. at de er usyn-
lige og at man kan blive syg af bakterier. 
Børnene har hver især tegnet hvordan de tror bakterier 
ser ud, det kom der nogle spændende tegninger ud af.

Vores kommende skolebørn har i et stykke tid arbejdet 
med før-skole-opgaver om torsdagen. Her bliver der 
øvet tal, bogstaver, farver og alt mulig andet. 

Om kort tid starter de på et spændende trafikprojekt, 
der bl.a. omfatter ture til Sæby. Da de kommende sko-
lebørn skal starte i skole sammen med en gruppe børn 
fra Dybvad Børnehave, synes vi det er vigtigt at bør-
nene lærer hinanden at kende inden første skoledag. 
Derfor er vi startet op nogle fælles ture, hvor børnene 
kan lære hinanden at kende. 
De første ture går til legepladsen i Syvsten, og senere 
skal børnene besøge hinandens institutioner.

Vi har siden februar haft sang på programmet to gange 
om ugen. Det har været et spændende forløb, som blev 
afsluttet lige før påske. Her var byens dagplejemødre 
med børn inviteret i gymnastiksalen på Hørby skole, til 
”koncert”. 
Børnehusets børn fremførte forskellige Kim Larsen 
sange, og alle havde en hyggelig formiddag. Der var 
en del generte børn, som ikke havde prøvet at stå på en 
scene før, så det var en lærerig oplevelse for de fleste.  
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Hørby
Pensionistforening
Hørby Pensionistforening skal på udflugt torsdag den 25. 
juni 2015: Hørby Turistbusser kører ud i det blå.

Opsamlingssteder: 
Gl. Hørby Aktivitetshus  kl.  9.30
Hørby Brugs   kl.  9.30
Thorshøj (købmand)  kl.  9.40
Østervrå (Superbest)  kl.  9.50

Vi spiser ca. kl. 12 ved Benta’s Cafeteria Nørre Søby
Kaffe drikkes i det blå ca. kl. 15
Vi forventes hjemme ved 17-18 tiden

Pris 300,00 kr.
Ikke medlemmer 350,00 kr.

Der kan købes øl og vand i bussen

Tilmelding senest den 15. juni: 
Ejnar         98466367/40186363
Gurli         98466302
Lykke       40901590

Hilsen Bestyrelsen
-og så må solen gerne skinne den dag

Vi vil gerne sige tak til dem der har støttet os i for-
året, håber vi ses igen til efteråret .

Arkivet ligger Nørregade 40. Arkivet er åbent onsdage i lige uger kl. 19 – 21. Holder 
dog ferielukket. Åbner igen den 2. september 2015.

Husk:
Lørdag den 15. august arrangeres gåtur i byen med start fra Hørby Kulturhus, Nør-

regade 40, kl. 13.00.  På ruten vil der være små opgaver.
Der afsluttes med kaffe hos Gerda og Aksel F. Rasmussen Humlevej 75, Hørby.

Alle er velkommne - også børnefamilier.
Bestyrelsen

Hørby Lokalhistorisk Forening

Sæbyegnens Kirkehøjskole
Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær gene-
ralforsamling tirsdag den 16. juni  kl.19.00 i Mariehu-
set, Strandgade  13, Sæby med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om kirkehøjskolens 

virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab 

til godkendelse.
4.  Kassereren fremlægger budget for det kommende 

år.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest 10 dag før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg er udpeget af menighedsrådene   
Birger Kousholt (Sæby) og 
Kirsten Fuglsang (Volstrup). 
På valg er endvidere 
Else Nejsum Thomsen. 
Det bemærkes, at alle er villige til at modtage 
genvalg.

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

Sæby, den 24. marts 2015.
Bestyrelsen.
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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

Sankt Hans i Hørby
Tirsdag d. 23. juni 2015 

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 Efterskoleforstander Mogens 
Vestergaard. Herefter tændes bålet.

Venlig hilsen Spejdervennerne og grupperådet i Hørby
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Juni måned er en skøn tid at være spejder i, for her er 
der virkelig mulighed for at prøve kræfter med spej-
derdiscipliner som bål, løb, reb og rafter. Her er lidt 
billeder af møderne i marts – maj.
De ældste spejdere tager på sommerlejr ved Tversted i 
uge 28.

Alle spejderne har i foråret taget ”naturvogter-mær-
ket”. Her er Bævere og juniorspejdere på Ousen gen-
brugsstation og lærer hvordan affald skal sorteres – og 
hvorfor!

Til familieaften blev der uddelt årsstjerner til alle spej-
dere.

Hvis du elsker at lave bål, skal du måske overveje at 
blive spejder? Her arbejdes der sammen om at tænde et 
bål og lave læ for blæsten.

En del af naturvogter-mærket gik ud på at indsamle 
brugt tøj. Denne aften blev alle mærker uddelt og tøjet 
blev afhentet af UFF.

Hørby-spejderne



Skæve Borgerforening
Den 9. februar var der spis-sammen i Skæve Borger-
hus. Efter spisningen var der lysbilledforedrag af Gre-
the Hostrup om livet i Jerusalem. Vi så lysbilleder fra 
Jerusalem by, det sted Grethe bor når hun er dernede. 
Hun har simpelthen et værelse, som er til rådighed når 
hun kommer. Det var tydeligt, at der er stor fattigdom. 
Så det er en glæde, når Grethe deler ud af genbrugstøj, 
og hjælper med at betale for nødvendig medicin til 
syge. Grethe har også hjulpet med at få oprettet et sted, 
hvor de store børn kan få hjælp til lektier. Et lokale 
hvor børnene kan komme og forberede sig. Vi så bil-

leder fra hjem, hvor indbo er så sparsomt, at der ikke 
er plads til at sidde og skrive. Det er ufatteligt at man 
skal nøjes med så lidt. Der var billeder fra områder,  
der grænser op til Syrien. Deroppe fra kan man se ind i 
Syrien og høre skud, krigen er tæt på. Grethe havde en 
lille bod med smykker, som hun solgte, overskuddet 
derfra skal være med til at hjælpe dernede. I marts var 
Grethe igen i Jerusalem. Opmærksomheden fra publi-
kum var stor. Man fik et godt indtryk af livet 
og betingelserne dernede. Der var noget at tænke over 
bagefter.

Skæve Borgerforenings generalforsamling
Mandag den 16. marts var der generalforsamling i 
Skæve borgerforening. Vi startede med gratis fælles-
spisning kl. 18.00 og derefter generalforsamling. Der 

var mødt 29 medlemmer af borgerforeningen. Forman-
den redegjorde for forløbet det sidste år, og kassereren 
oplæste regnskabet. Majken Jensen har bedt om at 
udtræde af bestyrelsen. Hun er under uddannelse og 
kan derfor ikke afse tid til arbejdet i borgerforeningen. 
Ny i bestyrelsen er Inge Lise Pedersen.
Efterfølgende har borgerforeningen konstitueret såle-
des: Elly Nielsen formand. Flemming Nielsen kasserer. 
Bobby Andersen sekretær. Øvrige medlemmer er Hans 
Peter Jensen, Ingelise Pedersen og Eva Huss.

Indsamling af skrald i Skæve
At der var behov for at rengøre by og indfaldsveje var 
vi i Skæve Borgerforening enige om. Derfor invite-
rede alle til at hjælpe d. 14. april. Vi var glade for at 
formiddagens regn blev afløst af tørvejr. Det viste sig 
da også at 30 personer mødte op. Ruterne blev fordelt. 
Medbringende sække startede vi så fra Borgerhuset. 
En bil kørte deltagerne ud hvor indsamlingen skulle 
begynde. Nogle gik i anlægget og nogle gik i byens 
gader. Ved 19-tiden var alle færdige. Det indsamlede 
skrald var virkelig til at få øje på. Det var dejligt at se 
at idrætsforeningen og borgerforeningen stod sammen 
om dette tiltag. Vi  bemærkede at flere familier med 
børn deltog, og det så ud til, at børnene både hyggede 
sig og virkelig ydede en indsats. Hjemme i borgerhuset 
sad Ole med bil og en mobil som man kunne ringe til, 
hvis man havde brug for flere sække og man kunne 
ringe for at blive hentet hjem til sidst. Efter veludført 
arbejde havde vi et let traktement. Skæve Auto havde 
sponsoreret  pølser, øl og vand - Skæve Mejeri gav ost, 
og borgerforeningen gav kaffe og brød til osten. En 
stor tak til Skæve Auto og Skæve Mejeri, og vi takker 
meget alle der var mødt op. Deltagerne hyggede sig 
og spiste pølser og ostemad og nød de gratis øl, vand 
og ved kaffen gik snakken lystigt. Dette er helt bestemt 
noget vi vil gøre til en tradition.

Lidt om kommende arrangementer:
Den 13-6: Bagedag. Kaj Klavsen vil trylle de lækreste 
jødekager frem, og der kan købes kaffe øl og vand. 
Samme dag er der loppemarked. Alle kan komme og 
sælge fra egen trailer.

I august forsøger vi at afholde en ungdomskoncert. 
Planlægningen er ikke helt på plads.

I år er sommerudflugten sat til den 18-6. Turen går til 
L. Vildmose. Afgang kl. 12.00. Og hjemme igen kl.18.00 
vil der lidt let mad parat. Vores guide vil være den 
samme som sidste år, Kaj Pedersen. Der er tilmelding 
og oplysning om turens pris senere. Reserver denne 
dag. Det bliver en rigtig hyggelig dag.

Den 22-10 kommer Bjarne Torndal. Film og foredrag 
fra Hardanger i Norge. Bjarne og Inger har gået den 
dejlige tur og optaget den flotte film. En rigtig hyggeaf-
ten for hele familien.

På Borgerforeningens vegne,
Eva Huss
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Sogneeftermiddage

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

2. juni: Udflugt til Dronninglund slot. Afgang fra Sognehuset kl. 13.30 og fra Genbrug i Dybvad 
kl. 13.40. Vi drikker eftermiddagskaffe på slottet, og for de der har lyst, er der guidet rundvis-
ning bagefter. Ellers er der sikkert mere kaffe på kanden.
Pris 50 kr. Tilmelding til Willy Farsinsen tlf. 98466223 eller Finn Thomsen tlf. 98864034.

Derefter holder vi sommerpause, men ses igen den 1. september, hvor Grethe Hostrup kommer 
til sognehuset og fortæller om hjælpearbejde i Israel.

God sommer til alle!
Venlig hilsen

Skæve–Hørby Menighedsråd 

Hyggeholdet på Dybvad Ældrecenter
Med foråret er gåture om tirsdagen kommet i gang for 
dem, der har lyst. Samtidig har De Flittige Hænder 
også travlt om tirsdagen. Modeopvisning med tøj fra 
Damernes Butik forløb fint med god tilslutning og godt 
salg efterfølgende. 

Først i april var der musikeftermiddag med Vera, 
Thora og Alfred. En rigtig god eftermiddag, men det 
kunne være ønskeligt med større tilslutning af folk 
udefra. Manglende tilslutning er desværre også årsag 
til, at musik og kaffe søndag eftermiddag hver måned 
er slut efter mange år. Vi siger Ældresagen tak for de 
mange gange, vi har haft glæde af underholdningen. 

Her i foråret er der planer om udflugter til Søparkhu-
set, bankospil og grillaften på terrassen, hvis vejret ar-
ter sig. Sommerens store udflugt går i juni til Hals med 
spisning på Havkatten. Det glæder vi os bestemt til. 

Husk, at nye hjælpere og gode ideer altid er velkomne 
- og husk at møde op til arrangementer. Det er vigtigt 
at der kommer folk udefra.  

Vi ønsker alle en god sommer!
Hyggeholdet og Dybvad Ældrecenter



Dybvad Børnehave
Siden sidst:
Vi har afholdt fastelavnsfest, og havde en rigtig god 
dag med en masse flotte udklædninger. Der blev 
selvfølgelig også udråbt både kattekonge og kattedron-
ning.

Troldestuen (de ældste børn) har arbejdet med lære-
planstemaerne social og personlig udvikling samt træ-
net sproglige kompetencer. Børnene har prøvet at være 
i ”den gode stol”, hvor de andre børn fortæller, hvad 
de syntes man er god til. Det kan være en udfordring 
for det barn, der sidder i stolen, da det også kan være 
svært at modtage ros. Alle har forholdt sig til opgaven 
og her er nogle af udsagnene: ”god til at hjælpe de 
små, god til at springe i vand, god til at finde venner 
og god til at vælte!”

Troldestuen har meget fokus på ”rullende skolestart” 
i form af forskellige temaer og aktiviteter. Bl.a. har de 
mødtes med de børn fra Hørby Børnehus, som de skal i 
skole med til august og november måned. De har aftalt 
flere kommende møder; bl.a. spilles der minigolf og 
leges på Syvsten legeplads.

De voksne på Troldestuen har haft travlt med at 
udfylde dialogværktøjet ”læringshjulet”, dette bruges 
i samarbejde med forældre, til drøftelse af barnets 
udvikling og trivsel. Læringshjulet bruges også i sam-
arbejdet med skolen. Dette er med til at give barnet de 
bedste forudsætninger for en god og tryg skolestart.

De har også øvet koncentrationen omkring små skole-
opgaver, og det er børnene meget optaget af.

Krudtuglestuen og Vildbassestuen har haft fokus på 
læreplanstemaerne sprog og kulturelle udtryksformer 
og værdier.

Krudtuglerne har arbejdet med familierelationer, bør-
nene har lavet en planche med deres familie, og fortalt 
om deres familiemedlemmer.

Vildbasserne har lavet deres helt egen vej, med en 
masse huse, som de selv har fotograferet på tur i byen. 
Derefter har børnene fortalt om det valgte hus samt 
tegnet det på papir.

Begge stuer har lavet små træhuse, dette har været en 
spændende proces, både med udsmykning af husene 
samt snakken omkring familierelationerne.

Torsdag d. 30. april inviterede vi til BEDSTEFORÆLD-
REDAG i børnehaven, og vi fik besøg af rigtig mange 
glade bedsteforældre. Der blev snakket, leget og hyg-
get omkring kaffe og en MASSE kage…!

I april og maj byder vi fire nye børn velkommen, nem-
lig Alfa, Sebastian, Benjamin og Gabriella.

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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13. februar:
Halli halløj, minsandten om ikke vores seks dage i 
Tiruvannamalai allerede er gået. Egentlig har vi mest 
bare sovet her, for 
i dagtimerne har 
vi arbejdet på den 
LILLE skole i So-
masipadi (som er 
omfattet af sognets 
skoleprojekt). Det 
er et meget fattigt 
kvarter, og det kan 
tydeligt mærkes på 
kvaliteten af deres 
engelsk - det gælder både lærere og elever. Vi har un-
dervist i en masse English+, og vi har erfaret at selv få 
dage med intensiv træning kan gøre en forskel, wuhu! 

Ud over skole har vi oplevet 
ægte Quo Vadis-meditation 
og shopping, når er det er 
bedst, kørt på motorcykel 
for fuld speed og fået endnu 
et solidt, europæisk måltid 
mad - vi tager fra Tiruvanna-
malai som to meget tilfredse 
”Danish friends”. Under 
tre uger tilbage i Indien… 
Utroligt som tiden går, når 
man har det sjovt (ja, vi lyder 

gamle - vi er også begyndt at drikke kaffe!) Næste uge 
bliver for vild med både Chennai og Pondicherry på 
programmet - VI ELSKER INDIEN

23. februar:
Ferie, ferie, ferieeeeee! Siden 
onsdag har vi skiftet skoleu-
niformer ud med storbyliv 
og europæisk mad. Onsdag 
klokken meget, meget tidligt 
tog vi med tog til Chennai, 
hvor vi med en overnat-
ning på Women’s Christian 
Hostel var indtil torsdag 
aften. Vi besøgte flere store 
shoppingcentre (stor som i 9 
etager), St. Thomas Church 

og ikke mindst Marina Beach. Vi fik samtidig lidt euro-
pæisk mad, men det skulle blive endnu vildere! Fredag 
middag tog vi til Pondicherry, hvor vi i den grad har 
haft mulighed for at lufte de blege stænger, og vi har 
oplevet alt lige fra søndagsmarked og irriterende 
gadesælgere til sightseeing og hyggelige cafebesøg. Vi 
har nydt en lille uge, hvor vi har taget forsmag på det 
søde backpacker-liv. Om et par timer går turen tilbage 
mod Siloam, hvor vi vil nyde den sidste uges tid, inden 
turen lige pludselig går videre mod Thailand. Men det 
er nok også godt nok, for temperaturen i Indien stiger 
helt vildt…! Vi nærmer os nok de 1000 grader, og vores 
næser er solbrændte!

Rejsedagbog fra Indien – de sidste afsnit:
(fortsat fra sidste sogneblad)

5. marts:
Hvis nogen kan fortælle os, hvor de sidste to måneder 
er blevet af…!?!? Vores indiske eventyr er nået til vejs 
ende, og vi har med 1.-5. klasse afholdt Play Day (med 
Matilde som vinder af Pinyada-konkurrencen - dagens 
helt!) og ellers bare hygget med alle børnene - de har 
her til sidst været en del mere klyngende, og vi kunne 
tydeligt mærke, at de også var helt med på, at vi snart 
skulle væk; det var SÅ hårdt at sige farvel - også mere 
end vi havde troet! Vi håber, det bliver et ”på gensyn”, 
for vi er blevet helt skudt i Indien, dets mennesker, 
kulturen og den lækre mad… 

Indien over and out - we will miss you…!

Line og Matilde kom hjem fra deres tur til Asien den 1. 
maj – og vi glæder os til at høre dem fortælle om deres 
oplevelser med og i sognets skoleprojekter dernede…



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. 18.30-20.00

KFUM Spejderne fra Dybvad på Læsø
Vi (Bævere, Ulve og ledere) mødtes fredag eftermiddag 
ved færgen i Frederikshavn. Turen derover gik stille og 
roligt, og vi fik spist vores medbragte mad på færgen. 
Vel ankommet til Læsø, gik turen med bus ud til den 
gamle KFUM spejderhytte som nu kaldes Annekset. 
Efter at vi var blevet installeret, stod den på hygge med 
Disney-sjov for de mindste. De lidt større børn hyg-
gede sig sammen, og de store gik en tur.

Lørdag skulle vi gå de ca. 4 km. fra spejderhytten og 
til Krogbækgaard, hvor vi skulle på en 4 timer lang 
hestevognstur til Rønnerne. Godt pakket ind i regntøj 
og store uldtæpper, blev det en god oplevelse at køre 
med tre-spandet ud til hornfiskrøn. 

På turen så vi blandt andet pigestenen som vi for-
søgte at bestige. Pigestenen er en stor sten, som nogle 
vogterpiger engang skulle have reddet sig op på for at 
komme i sikkerhed for vildt kvæg. Spejderne var noget 
forundret over at de små piger dengang havde kunnet 
komme derop uden hjælp. Ude på Hornfiskrøn holdt 
vi pause ved det gamle vogterhus, hvor frokosten blev 
indtaget. Det var en blæsende fornøjelse, men trods 
regn og blæst på hjemturen blev humøret holdt højt og 
der lød skønsang fra spejderne i vognen. 

På tilbageturen blev der gjort holdt på Læsø Saltsyderi, 
hvor vi både så og blev fortalt historien hvordan man 
sydede salt. Tilbage på Krogbækgaard vandrede vi 
retur til spejderhytten hvor den stod på varm safte-
vand, boller og kage. Efter aftensmaden stod den igen 
på hygge og dem der havde lyst, gik en tur på 5 km 
for at se Museumsgaarden med det karakteristiske og 
imponerende tangtag. 

Da de glade vandrere kom hjem igen, blev der serveret 
en af Læsøs specialiteter nemlig nylavede jomfruhum-
merhaler som alle - store som små - spiste med stor 
velbehag.

Søndag stod den på oprydning og al oppakning blev 
medbragt til Læsø Fiskesø, hvor alle blev udstyret med 
fiskestang. Det blev til 4 flotte fisk, som nu venter på at 
blive tilberedt og fortærret til en af spejderaftenerne. 

Frokosten blev indtaget i det fri ved en gammel møl-
lesten, der blev brugt som bord. Med maverne fyldt op 
gik vi op til bussen og kørte til færgen. Det var en flok 
trætte spejderbørn og ledere, der ankom til Frederiks-
havn hvor forældre glade tog imod os.

På Spejdernes vegne
Peter Karlsen
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Indre Mission - Dybvad
Program sommer 2015

Tirsdag den 16. juni: Møde ved sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring
 
Tirsdag den 30. juni: Møde ved fritidsforkynder Willy Pedersen, Brønderslev
 
Fra lørdag den 25 juli til lørdag den 1. august:
 Bibelcamping i Hjallerup - nærmere information kan hentes på 

www.hjallerupbibelcamping.dk
 
Tirsdag den 25. august: Sangaften ved organist Anette Bæk, Horne
 
Tirsdag den 22. september: Møde ved sognepræst Helge Pedersen, Albæk
 
Tirsdag den 29. og onsdag den 30. september kl. 19.30 i Elling sognehus:
 Temaundervisning: “Lys på Dommeren“ ved missionær Bent 

Kjær Andersen
 

Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort
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19. juni kl. 17.30: Tur på vandrestien, mødested Kul-
turhuset - afslutning med grill til små priser

7. - 8. august: Byfest/marked & fodboldturnering med 
Hørby Idrætsforening

25. oktober kl. 18.30: Andespil i Enigheden

Naturstisarrangementet d. 22/5  er et nyt tiltag, som 
vi i borgerforeningen vil afprøve, da der de sidste år 
desværre ikke har været tilstrækkelige deltagere til 
Tour de pedal.

Det vil være lidt anderledes end bare en gåtur, da det 
vil blive lavet som en lille skattejagt, hvor der skal løses 
små opgaver undervejs. Når turen er slut vil Borgerfor-
eningen stå klar ved grillen og sælge pølser med brød, 
øl og sodavand til små priser.

Der vil igen i år blive afholdt Byfest, som HI og borger-
foreningen arrangerer i fællesskab. Der bliver desværre 
ingen revy i år, så der arbejdes på at finde en anden 
form for underholdning. Byfesten bliver afholdt d. 8. 
aug., og der vil igen være trailermarked og gadeturne-
ring i fodbold. Trailermarkedet flytter tilbage til brug-
sens parkeringsplads i år og gadeturneringen vil højest 
sandsynligt blive afholdt d. 7. aug.  om aftenen.

Der vil komme nærmere information på borgerforenin-
gens facebookside og via plakatboxen ved Lokalbrug-
sen.

Vi håber på at se rigtig mange af jer, som vil støtte op 
om borgerforeningens arrangementer, så vi kan få en 
masse hyggelige stunder.

På vegne af Hørby Borgerforening
Morten Christensen

Hørby Borgerforening



	  

DYREHOLD	  i	  ”NY	  SØPARK”,	  DYBVAD	  
	  
Forklaring:	  
	  
Rød	  markering:	  Ønsket	  indhegning	  
	  
Sort	  markering:	  Stisystem	  i	  ”Ny	  Søpark”,	  der	  tre	  
steder	  er	  forbundet	  med	  det	  eksisterende	  
stisystem,	  som	  omkranser	  selve	  søen.	  Bemærk,	  at	  
den	  markerede	  sti	  ER	  etableret,	  og	  bl.a.	  benyttes	  
til	  Søparkløbet	  
	  
Blå	  X’er:	  Låger,	  hvor	  stien	  går	  igennem	  folden	  
	  
Den	  slyngede	  å	  kan	  anes	  på	  billedet	  i	  græsarealet.	  
	  
Der	  etableres	  beplantede	  opholdsområder,	  evt.	  
shelters	  m.v.	  i	  arealet	  på	  sigt.	  	  
	  

Søparkhuset,	  
koncertplads	  m.v.	  
er	  i	  denne	  ende	  

Kileformet	  areal	  =	  
”Ny	  Søpark”	   ”Gammel	  Søpark”	  

med	  stier,	  bænke,	  
skulptur,	  fiske-‐
pladser	  m.v.	  
rundt	  om	  søen	  
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Generalforsamling
Efter Dybvad Borgerforenings generalforsamling den 
25. marts i Søparkhuset, har bestyrelsen konstitueret 
sig således:

• Jesper Koldtoft (formand)
• Lars Pedersen (næstformand)
• Norma Pedersen (kasserer) 
• Louise Jensen (sekretær)
• Torben Hansen (ansvarlig for Søparken) 
• Jan Jensen (flag-ansvarlig)
• Lars Larsen (medlem af Distriktsudvalget) 
• Suppleanter: Mette Guldborg Larsen og Svend 

Chr. Rasmussen

Formandens beretning for 2014 kan findes på www.
dybvadby.dk hvor man kan læse mere om foreningens 
aktiviteter. Husk også at ”synes godt om” Dybvad 
Online på Facebook.

Dyrehold i ”Den Nye Søpark”
En ansøgning fra Borgerforeningen til Distriktsud-
valget i 2014 bar frugt: Bestyrelsen vil gerne vil skabe 
mere aktivitet i ”den nye Søpark”; og planerne går 
i retning af et indhegnet område ved åen, hvor et 
mindre antal køer kan græsse. Med bevillingen fra 
Distriktsudvalget i hus er arbejdet nu gået i gang; ind-
hegningen kan ses på kortet herunder…

Ny legeplads i Dybvad?
Den gamle legeplads ved Mejsevej er ved at være ned-
slidt – og Borgerforeningen arbejder på etableringen af 
en ny. I april modtog vi et flot tilskud fra Lions Club 
Jydske Aas i anledning af klubbens jubilæum, som 
skal anvendes til indkøb af legeredskaber. Bestyrelsen 
påtænker at etablere dette legeområde på græsarealet 
over for Dybvad Ældrecenter, og går i den kommende 
tid i dialog med kommunen om mulighederne.



Glimt fra Grøn Lørdag i Søparken
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Velkommen	  til	  	  

SANKT HANS FEST 
i	  Søparken,	  
tirsdag	  den	  23.	  juni	  
	  
	  
	  
Båltale	  kl.	  20.00	  
v/sognepræst	  

Mette	  Volsgaard	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Der	  er	  aktiviteter	  for	  børnene	  fra	  kl.	  18.00	  
Borgerforeningen	  sælger	  øl/vand,	  vafler,	  pølser	  m.v.	  
	  
På	  gensyn!	  	  

Dybvad	  Borgerforening	  



Set og Sket i sognene

Goddag og Farvel

I april har der været 
skiftedag i Skæve-
Hørby Sogne, idet Lise 
Gawol er blevet ansat 
som organist og Anna 
Bilde Jacobsen som kir-
kesanger. Anna afløser 
Mathilde Aarup.
Stor tak til Mathilde og 
velkommen til Lise og 
Anna.

Lise Anna Mathilde

Fastelavn i Skæve Kirke og Spejderhuset, Dybvad Spejderne

Gospel-koncert med konfirmanderne i Badskær Kirke

Kirkekoret på korlejrSogneindsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp

Gospel-kids til korstævne
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Påskemalerier lavet i samarbejde med konfirmander

Kirkekoret i Badskær Kirke Skærtorsdag aften

Skærtorsdag aftenPåskekoncert med Jakob Høgs-
bros kvintet

Påskemåltid i Sognehuset 
Skærtorsdag aften



Set og Sket i sognene

Rollespilsdag med konfirmander Visionsmøde og velkomst til nye ansatte

Glimt fra konfirmationerne

Salmesang for babyer og dagplejebørn

20 
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Nu er sæsonen kommet i gang igen!

Alle fra 60 + er meget velkomne til at spille Petanque
på vores baner ved Ligustervej.

Vi spiller hver tirsdag kl. 14 og torsdag kl. 18.30

Hørby Idrætsforening
I april måned startede et nyt initiativ op i Hørby. Ideen 
var at samle de yngste børn på boldbanerne til Bold-
spil og Leg.

Det var nogle meget spændte frivillige trænere der 
stod klar den første tirsdag. Ikke mindre end 41 børn 
i alderen 2 år - 2.klasse mødte op. Der blev hoppet, 
kravlet, zig-zagget og løbet forhindringsbane, spillet 
fodbold, trillet ned af bakken og andre sjove lege.

Efter træning var der røde pølser, brød, sodavand og 
kaffe i klubhuset.

Det er virkelig fedt at der bakkes op. Vi glæder os over 
at se så mange hver tirsdag fra 17.00 - 17.45
 

Med venlig hilsen Trænerne

Hørby Pensionist-Petanque klub



Døbte og viede i Skæve, Hørby og Badskær Kirker

15. februar 2015. Døbt i Skæve Kirke: Theodor 
Moe Christensen.
Forældre: Helene Moe Kristiansen og Søren 
Christian Christensen

5. april 2015: Døbt i Skæve Kirke: Frederik 
Mellergaard Berg Kristiansen.
Forældre: Helle Mellergaard Berg Kristian-
sen og Kenneth Brønnum Berg Kristiansen

19. april 2015. Døbt i Skæve Kirke: Viktor 
Nedergaard Bouet.
Forældre: Jannie Nedergaard Jensen og Jan 
Bouet

19. april 2015. Døbt i Skæve Kirke: Lilly 
Brinkmann Fonseca Andreasen.
Forældre: Malene Brinkmann Andreasen 
og Brian Fonseca Andreasen

4. april 2015. Viet i Skæve Kirke: Ida 
Marie Damborg Høgsted og Dennis 
Høgsted

5. april 2015: Døbt i Skæve Kirke: Valther Julius 
Stavad Jensen.
Forældre: Nynne Stavad Jensen og Kim Allan 
Jensen
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Husflidsbod/Amerikansk lotteri:Hjemmelavet er godt – og meget in! Der kunne være 
en bod hvor man kan købe hjemmelavede varer f.eks. 
syltede rødbeder, figenchutney, æblemarmelade, saft, 
kryddersalt og olie, syltede tomater og agurker og 
hvad man ellers har at byde ind med. Det kan også 
være hjemmestrikkede strømper, klude eller f.eks. 
hæklerier. Kan du lave et par produkter og levere til 
boden så giv os besked – eller måske kender du en, 
der kan? 
Har du garn tilovers – gerne bomuldsgarn eller strøm-
pegarn – tager vi imod med kyshåndTingene vil også kunne bruges til amerikansk lotteri.

Frugt og grøntbod:Traditionen tro vil der være frugt og grønt 
udstillet i kirken til høstgudstjenesten inden 
markedet. Afgrøderne vil blive solgt på mar-
kedet. Det kan være æbler, pærer, blommer, 
agurker, tomater, løg, squash, kartofler, majs 
og meget mere. Det din have har i overflod, 
kan komme andre til gode. Når man kommer til høstgudstjenesten, kan 

det afleveres i våbenhuset i Skæve Kirke. 
Det kan også afleveres dagen før ved spej-
derhuset efter aftale.

Vi har altså brug for hænder til større eller mindre opgaver: 

til fremstilling og til at stille det hele op og stå i boderne på 

dagen.  Det er meget meningfyldt arbejde, og det behøver 

ikke at tage ret meget af din tid. Der er en stor flok børn 

og unge, der får gavn af det, og vi kan hele tiden følge med i, 

hvad pengene bruges til, fordi sognet har så tæt kontakt til 

skolen i Indien.

Kan du bidrage med det ene eller det andet – stort som småt 

kontakt da:

Tove Hosbond : 51565196 eller sognemedhjælperen 

Venlig hilsen planlægningsgruppen

I forbindelse med Indienmarkedet, som vil 
foregå ved spejderhuset i Skæve den 20. 
september efter høstgudstjenesten, har vi 
brug for en masse hjælpere til stort og småt. 
Læs de forskellige opslag - og overvej om 
du kan byde ind med noget og dermed støtte 
vores skoleprojekter i Indien. Vi har nogle 
ideer, vi håber kan realiseres.

Børnetombola – secondhand:

Vores huse bugner af legetøj, som er for godt til at blive smidt ud, 
men som andre kan få glæde af. På markedet kunne der være en 
tombola, hvor alt man vinder er fint og godt legetøj, som andre ikke 
bruger mere. Der vil være indsamling på skolerne, i Sognehuset og i 
alle tre kirker i måneden optil.
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Indisk marked
- vi har brug for din hjælp
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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

Organist, Hørby og Badskær
Lise Gawol
Voergaardsvej 8, 9330 Dronninglund
liseg1999@gmail.com

Kirkesanger, Badskær:
Anna Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 5171 8226
annabilde@gmail.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 omdrejnings-
punktet er fortælling.
Børnene deles i grupper efter alder og vil få fortalt historier fra bibelen.  Vi starter og slutter sammen – og til 
sidst er der pasta og kødsovs som der plejer.
Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er MEGET velkomne! 

Tirsdag den 2. juni kl. 17.30 i Skæve Kirke:

Moses i sivkurven - teater, fortælling og sang
Sidste fortælletime i denne omgang bliver peppet op med fint besøg fra Aarhus. Tine Mynster og hendes mu-
sikkammerat Thomas kommer nemlig og fortælling historien om lille Moses, og det er både smukt og rigtigt 
sjovt, når de folder sig ud.
Gospelkidsene deltager med deres smukke sangstemmer, og vi håber, at kirken denne dag fyldes med glade 
børn og deres forældre og bedsteforældre. Efter Fortælletimen er der aftensmad til alle i konfirmandstuen.
Husk at spørge din klassekammerat om han vil med, og bedstevennen fra børnehaven…

Datoer for efteråret 2015:
Tirsdag den 8. september i Skæve Kirke – Torsdag den 3. november i Badskær Kirke

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 9. juni, Gospelkids medvirker.
Tirsdag den 11. august

Tirsdag den 8. 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 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
Juli 5/7 Skæve 10.30 MV 5. s. e. Trinitatis
 12/7 Badskær 9.00 MV 6. s. e. Trinitatis
 19/7 Hørby 9.00 HMP 7. s. e. Trinitatis
 26/7 Badskær 9.00 HMP 8. s. e. Trinitatis
August 2/8 Skæve 9.00 HMP 9. s. e. Trinitatis
 9/8 Hørby 10.30 MV 10. s. e. Trinitatis
 16/8 Skæve 10.30 MV 11. s. e. Trinitatis
 23/8 Badskær 10.30 MV 12. s. e. Trinitatis
  Skæve 19.00 MV 12. s. e. Trinitatis, Søparken
 30/8 Hørby 10.30 MV 13. s. e. Trinitatis, Kirkemarch
September 6/9 Skæve 10.30 MV 14. s. e. Trinitatis
 8/9 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 13/9 Badskær 9.00 JSM 15. s. e. Trinitatis
 20/9 Skæve 10.30 MV 16. s. e. Trinitatis, Høstgudstje-
      neste
 27/9 Badskær 10.30 MV 17. s. e. Trinitatis
	 	 Skæve	 19.00	 MV	 17.	s.	e.	Trinitatis,	Konfirmand-
      velkomst
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Deadline for næste sogneblad: 1. august 2015
Næste blad udkommer ultimo august

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!

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

Bibelkredsen i Hørby

Kreativt kurses – lav ting i cement!
Lene Taasti Pedersen kan lave flotte ting i cement, og torsdag 
den 18. juni kl. 19.00 – 21.30 vil hun holde et lille kursus, hvor 
alle vi andre kan lære teknikkerne.
Det foregår ved Spejderhuset og vil du være med, er det en god 
ide at gemme og medbringe forskelligt plastemballage og f.eks 
mælkekartoner. Det er ikke en god ide med plast fra køkkenska-
bene, medmindre man ikke skal bruge det til mad igen. Silikone-
forme til bagning er gode, men kan altså ikke genbruges.
Tingene der fremstilles sælges til Indisk Marked den 20. septem-
ber.
Tilmelding til sognemedhjælper Anette
smh.anettebilde@gmail.com - mobil 41584054

- - - - -
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
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Kirkens fortælletime - Special
Tirsdag den 2. juni kl. 17.30 i Skæve Kirke, Tine og Thomas fortæller om ”Barnet i Sivkurven” – 

For børn i alle aldre. Se side 25

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

Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 14. august kl. 18.00. Medbring kød til grillen, så sørger Menighedsrådene for re-

sten. I løbet af aftenen vil vi synge nogle af sommerens dejlige sange
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller mv@km.dk senest

onsdag den 12. august

Friluftsgudstjeneste i Søparken, Dybvad
Søndag 23. august kl. 20.00, holdes en stemningsfuld gudstjeneste i Søparken

Kirkemarch til Hørby Kirke
Søndag den 26. august er der kirkemarch. Afgang fra Hørby sognehus kl. 9.00. Vandrertur til 

Hørby Kirke, hvor der serveres kaffe og rundstykker inden gudstjenesten
i Hørby Kirke kl. 10.30


