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Af sognepræst
Mette Volsgaard

”Alle os under himlen”

I tv-serien: ”Alle os under himlen” følger man de to 
børn Tine og Michael igennem et år, med vægtlægning 
på de situationer, hvor de møder Gud og Kirke.

I et af seriens afsnit skal Tine og Michael til familie-
høstgudstjeneste. Alle børnene har til lejligheden med-
bragt noget, der har vokset i haven eller i altankassen. 
Uden for kirken står børnene klar til at bære gulerød-
der, blomster, kartofler, salat, kål og meget mere ind i 
kirken. 
Tine har medbragt en kæmpestor solsikke, som hun er 
meget stolt af. Og mens hun står med den store blomst, 
der er lige så høj som hende selv, er præsten dum nok 
til at spørge, hvordan hun har lavet den. Tines svar 
er fornuftigt nok: «Jeg lagde bare et frø i jorden, og så 
kom den op af sig selv».  
Og så spørger præsten: «Hvem har så lært frøet at 
vokse?” 
Og Tine svarer straks: «Det har Gud!» 
Præsten og Tine bliver derefter enige om, at Gud og 
Tine har hjulpet hinanden med at lave solsikken: Tine 
har sået den, vandet den og passet den, mens Gud har 

fået den til at vokse. 
Tine siger selv: «Det er Gud og mig, der har lavet 
solsikken!» 
 
Og det er egentlig en god måde at udtrykke det på. For 
det er jo sådan, at ingenting bliver ikke til af sig selv. 
Meget af det, der findes, er et resultat af Guds under og 
menneskers arbejde. Ved at mennesker gør deres bed-
ste, samtidig med at Gud lægger sin velsignelse oven i.

Men indimellem er det ikke nok at gøre sit bedste. Det 
er ikke altid at livet blomstre, tvært imod sker det, at 
det visner og dør.

I Johannesevangeliet siger Jesus om sig selv: ”Jer er 
opstandelsen og livet, den, der tror på mig, skal leve 
om han end dør”. De ord kaster lys ind over tilværel-
sen, og fortæller, at når livet ikke blomstrer, men tvært 
imod går i stykker, er vi ikke ladt alene, vi er stadig 
under Guds velsignelse.

Der hvor jeg må give op – kan Gud!
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Endnu et skolebyggeri i Indien tager form

Endnu en skolebygning i den indiske landsby Somasipadi 
er ved at være færdigbygget - også denne gang med bidrag 
fra Skæve-Hørby Sogn; bl.a. de indsamlede midler fra sidste 
Indien-marked!
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Open by Night i Dybvad var et tilløbsstykke!
 
Fredag d. 12. juni var Dybvad Handelsstandsforening 
klar med byens årlige Open by Night. Her var der rig 
mulighed for at gøre en god handel, da flere af forenin-
gens medlemmer havde valgt at rykke teltpælene op 
og flytte adresse til Jernbanegade for en aften.
 
Det er et arrangement, der tidligere er blevet ramt 
af dårligt vejr, men denne gang skinnede solen fra 
en perfekt skyfri himmel. Det blev nydt af de mange 
fremmødte, der kom fra nær og fjern for at handle og 
tage del i aktiviteterne. Arrangementet varede fra kl. 
18.00-22.00 og lige fra start var der trængsel i den store 
container med sand. Her gravede børnene efter 1000 
små juveler, som kunne byttes til penge.
 
Derudover havde de lidt større børn travlt med at 
kæmpe i store sumodragter, medens de mindste kunne 
prøve en tur på kørebanen.

Sulten kunne de besøgende få stillet ved Dybvad Kro’s 
udendørs servering, samt ved Boldklubbens pølsebod - 
og det var der rigtig mange, der benyttede sig af. 

Kl. 18.30 kørte et stort veteran-optog med hestevogn i 
spidsen fra Land & Fritid til Jernbanegade. Her kunne 
folk så kigge på de flotte køretøjer og også prøve en 
gratis tur i hestevognen. Hele aftenen blev stemningen 
holdt i top med god musik, leveret af Per Ejstrud.
 
Alt i alt en rigtig god aften med masser af handel og 
aktivitet i Dybvad.
 

På bestyrelsens vegne
Dorte Chemnitz Jensen

 

Handelsstandsforeningens næste arrangement er 
«Halloween i Dybvad» fredag d. 23. oktober.

 

Dybvad Handelstandsforening



Nørregade 40,
hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk

Så er ferien slut. Arkivet åbner 2 sept. 2015 kl. 19 – 21. 
Derefter åben hver onsdag i lige uger

Den 25 november kommer Arkivar Jørgen Clausager, 
Østervrå. Lokalhistorisk forening er vært til Gløgg og 
æbleskiver, alle er velkommen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hørby Lokalhistorisk 
Forening

Hørby Pensionistforening

Foreningen starter op igen den 30. 
september 2015.
Vi starter med gavespil.
Programmet kommer ud til medlem-
mer.

Hilsen Bestyrelsen

5 

Farvel til sognemedhjælperen

1. august stoppede sognemedhjælper Anette Bilde 
Jakobsen efter 5 år på posten. Anette har gjort en stor 
indsats i sognene: Kor, minikonfirmander, babysal-
mesang, spaghettigudstjenester, kirkens fortælletime, 
konfirmandklub, sogneblad, PR og meget mere. En stor 
tak for indsatsen og alt godt i det nye job som lærer på 
Agersted Friskole.
Anette fortsætter som kirkesanger i Hørby.

Afskedsreception for Anette Bilde Jakobsen
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”Fra Sted Til Sted”
For første gang deltog Dybvad Borgerforening i 
Frederikshavn Kommunes årligt tilbagevendende 
arrangement ”Fra Sted Til Sted” i uge 32, hvor der ar-
rangeres masser af forskellige aktiviteter i landsbyerne. 
I Dybvad var der arrangeret vandretur med historie og 
anekdoter rundt om Søparken, besøg på veterantrak-
tormuseet Højbo, samt efterfølgende grillhygge ved 
Søparkhuset. Ca. 25 personer deltog i arrangementet, 
som med al sandsynlighed vil blive gentaget med et 
andet tema i samme uge i 2016.

Glimt fra Sankt Hans festen i Søparken
Cirka 200 personer fejrede Sankt Hans Aften i Søparken, hvor sognepræst Mette Volsgaard var 
båltaler på en flot og solbeskinnet sommeraften. Som sædvanligt var der først på aftenen aktivi-
teter for børnene, hvorefter bålet blussede lystigt på Søen.



DYBVAD
Borgerforening

9352 DYBVAD
lørdag den 26. september

                FLERE DISTANCER;

           ALLE KAN DELTAGE!

Søparkløbet

Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borgerforening inviterer 
også i år til motionsløbet Søparkløbet 9352 Dybvad

Ruten er en sløjfe i Søparken i let kuperet terræn, der derfor er let at 
følge for alle, og har mulighed for stor opbakning fra publikum! 

Du kan altså både deltage i løbet eller heppe på løberne! 

Yderligere info + tilmelding via www.dybvadby.dk
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Dybvad Boldklub

Vinder af gadefodboldturneringen ved årets Idrætsuge: FC Sydbyen

Dybvad Boldklub afholdt sin tradi-
tionsrige Idrætsuge i næstsidste uge 
før skolernes sommerferie - bl.a. med 
høvdingboldturnering, familieaften, 
udendørs Fredagsspiloppen, gadefod-
bold og grisefest - heldigvis i masser 
af solskin og med deraf følgende højt 
humør ved arrangementerne.

Som noget nyt blev idrætsugen denne 
gang afsluttet med kagekonkurrence 
efter søndagens to serie-kampe på 
Dybvad Stadion. Både lagkager og 
frugtkager var et stort hit hos både 
publikum og spillere - men vinderen 
blev dog William Lythjes klassiske 
bradepandekage!
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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

1. september: Grethe Hostrup: Hjælpearbejde i Israel

6. oktober: Bjarne Thorndal: ”Godtfolk og skidtfolk i Nordjylland”

3. november: Kristine Rafn: ”Fra forstadstøs til folkekirkepræst”

1. december: Adventshygge

Sogneeftermiddagene foregår i Hørby Sognehus fra kl. 14.00 til 16.00.
Undervejs serveres der kaffe.

Skæve Borgerforening
I dette år har vi fået fjernet 3 huse i byen. Alle trængte 
i den grad til at blive revet ned. Når der er huse, vi 
gerne vil have fjernet, er der i hvert fald 2 ting der skal 
være opfyldt: Pengene til nedrivning skal bevilges af 
nedrivningspuljen - og ejernes accept skal indhentes. 
Uden disse 2 ting kan det ikke lade sig gøre. Der er 
stadigvæk huse, vi gerne vil have fjernet, men alting 
tager tid.

Hvordan ser der ud i byen?
Jeg talte med en person fra området en dag og jeg 
spurgte: Hvordan synes du, der ser ud i byen? Sva-
ret var: Jeg græmmes og jeg ser lige ud når jeg kører 
igennem byen, for at undgå at se det triste syn. Når 
noget bliver ordnet er der straks andet der trænger sig 
på. Det er jo meningen at alle skal sørge for, at der er 
ryddeligt og huse er kalket.Fortove og forhaver bør 
fremstå rene og indbydende. Ens bolig fortæller jo 
noget om, hvad det er for personer, der bor i huset. Jeg 
er glad for at der heldigvis også er mange pæne huse 
og haver.Men det er synd for dem, der har en nabo, 

hvor alt er misligholdt. Hvad betyder det så i kroner og 
ører ? Det er svært at sige . Det viser sig den dag,  man 
gerne vil sælge sit hus. Er der en køber, eller bliver alle 
skræmt væk  når køberne får sig orienteret om byens 
tilstand. - Det kan gøres meget bedre.,

September i Skæve Borgerhus
Den 22. september kommer Kriminalteknikker Kim 
Larsen og fortæller om hvordan man kommer på 
sporet af forbrydelser og hvordan man opklarer mord  
i vores nærområde. Kom og hør dette spændende 
foredrag. Mødet 
starter kl. 19.00. Der kan købes kaffe, øl og vand

Oktober i Skæve Borgerhus
Den 22. oktober Har vi Truffet aftale med Bjarne 
Thorndal .han fortæller og viser billeder fra en tur til 
Norge.Det er fra området ved Hardangervidden. Det 
bliver en hyggelig aften for hele familien.Vi starter kl. 
19.00 Kaffe,øl og vand kan købes.

Eva Huss
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Fiskeskole i Dybvad Søpark
Voer Å Sportsfiskerforening og Medeklubben Skallen inviterer alle interesserede børn til fiskeskole 
i Dybvad Søpark den 12. og 13. oktober. Kom og lær lystfiskeri HELT fra bunden og se hvor lidt der 
skal til for at komme i gang. Det eneste, der kræves for at deltage, er at børnene kan begå sig ved 
søen uden konstant overvågning af en voksen. Fiskestænger stilles til rådighed, men hvis du alle-
rede har en fiskestang, så tag den med.

Program mandag den 12. oktober:

- Byg din egen fiskestang
- Teori – hvilke arter fisker vi efter i søen og hvad fanges de på
- Fiskeri med hjemmebygget fiskestang
- Teori – vi går mere i dybden med snak om forskellige agn, forfoder og krogtackler
- Demonstration af polestænger
- Fiskeri med polestænger
- Film om medefiskeri – se hvad der sker under overfladen når vi fisker
- Demonstration af matchstænger
- Bind dit eget forfang
- Teori – hvilke flåd skal benyttes i henholdsvis stillestående vand og strømvand. Vi taler videre 

om agn og forfoder
- Bålhygge om aftenen hvis vejret tillader det
- Overnatning for de der har lyst

Program tirsdag den 13. oktober:

- Fiskeri med matchstænger – hvem fanger flest fisk
- Teori – bundfiskeri, agn, forfoder
- Fiskeri med bundtackler
- Afslutning

Vi starter mandag kl. 9 og slutter tirsdag kl. 15.
Arrangementet koster 50 kr. pr. deltager og inkluderer aftensmad mandag samt morgenmad og 
frokost tirsdag. Deltagerne skal medbringe madpakke til frokost mandag. 
Tilmelding til Voer Å sportsfiskerforening, Nicolai Jørgensen på mail: njvoeraa@gmail.com 
Sidste frist for tilmelding er 4. oktober.



Først en dejlig nyhed: Frederikshavn Boligselskab har 
sørget for at få lavet en stor rund terasse bag Ældrecen-
tret med adgang fra bygningen og parkeringspladsen. 
Den bliver allerede benyttet, men vi glæder os til at 
få plantet omkring den og få egnede møbler. Først på 
sommeren havde vi glædet os til en tur i Søparken med 
sandwich og drikkevarer i madkurven. Men på grund 
af vejret blev det til en tur i udestuen. Det blev en fin 
oplevelse, lækre sandwich og is til kaffen. Vi blev enige 
om at udsigten i “Søparken” var meget flot.

Sommerens store udflugt gik til Havkatten i Hals. 
Kirsten Andersen var den kloge guide og Dybvad Taxi 
med chauffør sørgede for en behagelig tur. Vi kom 
forbi Dronninglund Slot og videre gennem landskab 
med gyvel og valmuer i blomst. Vel ankomne til 
Havkatten blev vi bænket og kunne gå igang med 
en lækker buffet. Der var alt, hvad man kunne ønske 
og rigeligt af det og vi havde lækre småkager med til 
kaffen. Godt mætte kom vi lidt ud og så i bussen og så 
gik turen videre med færge over Limfjorden. Kirsten 
fortalt om alt, hvad vi kom forbi Vildmosen, Rebild, 
Madum sø og meget mere. Det tog lidt tid at komme 
ind på motorvejen syd for Aalborg, men så gik det fint 
nordpå til nye indtryk. Vel hjemme kl. 17 var alle godt 
trætte, men der havde været en god stemning og bus-
sen var helt fuld.

Der har været fine mandeture, som foregår hver fjor-
tende dag. Brugere af Dagcentret har været på tur til 
Tornby inviteret til at besøge Jens i hans campingvogn. 
Jens deltager meget i arrangementer og er god til at 
hjælpe. Alt var fint ordnet og der blev også tid til en 
tur til stranden, så man kunne få tæerne dyppet.
Beboerne har været på en dejlig tur med hestevogn 
rundt i sommerlandet omkring Dybvad. Det er takket 
være Torben og hans dejlige heste, Vi siger mange tak 
til Jens ogTorben for at tænke på og tage sig tid til det.

Traditionen tro har Hyggeholdet, mens Elsebeth og 
Susanne har ferie, holdt grillaften. Masser af pølser, 
brød og kartoffelsalat med øl, vin og cider til at få det 
til at glide ned og is til kaffen. Det er recepten på en 
god aften med hyggeligt samvær og fælles sang til 
afslutning. I år kunne vi ikke være på terrassen, men 
det betød intet for stemningen.

Vi har i sommer taget afsked med en kendt borger i 
Dybvad, Peter Stouby, som har boet sine sidste år på 
Ældrecentret sammen med sin kone, som stadig bor 
der. Vi vil alle prøve at hjælpe med at hun befinder sig 
godt, trods savnet.

Når dette læses, er vi igang med planlægning af ad-
spredelser og oplevelser for efteråret. Gåture og hånd-
arbejde er som altid igang. Husk at man kan henvende 
sig til Elsebeth eller en fra Hyggeholdet, hvis man har 
lyst til at deltage i aktiviteter eller hjælpe til.

Ældrecentret og Hyggeholdet   
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Hyggeholdet på Dybvad Ældrecenter



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
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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

Så er sommerferien slut og vi starter en ny spejdersæ-
son hos KFUM-Spejderne i Hørby - vi glæder os til at 
byde velkommen til nye og ”gamle” spejdere.

Storspejderne  (5. - 9.kl.) mødes onsdage kl. 19.15 - 
21.00 og om mandagen kl. 17.00 - 18.15 er Bæverne 
(0.-1.kl.) og Juniorerne (2.- 4. kl.) klar.

Bare mød op ved Spejderhuset ved Brombærvej, hvis 
du elsker frisk luft, kammeratskab og skøre påhit!

Billederne er alle fra Storspejdernes sommerlejr i Tver-
sted.

KFUM Spejderne i Hørby
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Indre Mission - Dybvad
Program efterår 2015

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

Tirsdag den 6. oktober Møde v. informationssekretær Golriz Ghozati fra Åbne Døre.

Mandag den 19. oktober til søndag den 25.oktober: 
Kredsens vækkelsesuge. Se kredsens program.

Tirsdag den 10. november: Møde v. Bjarne Haugård, Hirtshals.

Tirsdag den 24. november: Fælles bibelkreds. Teksten er: 1. Johs. Kap. 1 og 2.
  
Fredag den 18. december: Julefest. - Program følger.

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

Sæbyegnens Kirkehøjskolen

Onsdag den 16. september kl. 18.00
Marianne Christiansen, Biskop, Haderslev stift

Det evige liv –
Bekendelsen til det evige liv er en del af trosbekendel-
sen. Men hvad betyder det? Det er der blevet tænkt 
over gennem hele kirkens og alle religioners historie 
– og vel i grunden i de fleste menneskers livshistorie. 
Vi vil se på nogle af tankerne og svarene og på de nye 
spørgsmål, som svarene rejser.

Onsdag den 18. november kl. 18.00
Per Thomsen, Lektor, Frederikshavn

H. C. Andersen
Foredraget vil forsøge at vise, at H. C. Andersen er en 
moderne digter, der har meget at sige os i nutiden, ikke 
mindst på det eksistentielle område, hvor kristendom-
men spiller en central rolle for ham. Samspillet mellem 
det tidsbundne, nemlig arv og miljø fra 1800 tallet, og 
de evigt gyldige anfægtelser i menneskelivet, vil blive 
belyst med eksempler fra forfatterskabet, ligesom de 
mange myter om H.C. Andersen vil blive inddraget.

Velkommen til en ny sæson i Sæbyegnens Kirkehøjskole.

Konceptet er, som det har været helt fra begyndelsen. Det vil sige, at vi begynder med en fællessang, derefter fore-
drag og så et måltid varm mad efterfulgt af en kop kaffe med et stykke kage. Efter spisepausen fortsætter foredra-
get, og der vil blive lejlighed til spørgsmål og evt. diskussion. Vi slutter aftenen med en aftensang.
En kursusaften begynder kl. 18.00 og slutter omkring kl. 21.00. Mødestedet er Mariehuset, Strandgade 13, 9300 
Sæby. Kursusafgiften er 115 kr. pr. aften eller i alt 460 kr. for hele sæson.
Foldere med tilmeldingsblanket kan findes i kirkerne.

Menighedsrådene i
Hørby, Skæve, Understed-Karup, Volstrup og Sæby
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DYBVAD GIR´ 
DEN GAS !

borgermøde:

 DEN 09.09.2015 KL. 19.00
I HALLENS CAFETERIA

Hvordan kan Dybvadhallen blive omdrejningspunkt for udviklingen 
af idræts- og foreningslivet? Hvordan kan en modernisering af hallen 

bidrage til, at Dybvad også fremover er et attraktivt sted at bo? 
Kom og giv et bud på, hvad en modernisering af hallen skal indeholde 

- til gavn for alle borgere i Dybvad og omegn.

PROJEKT
DYBVAD 
HALLEN

Dybvadhallen inviterer til
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Sæson 2015/16 starter op onsdag den 2. september 2015 
                          i Hallen på Hørby Efterskole  
               
Program:           Pris sept/mar 

Mor/Far & Barn kl. 17.30 - 18.15                     kr. 250    
Gymnaster 3-5 år kl. 17.30 - 18.15                     kr. 250 
Gymnaster 6-12 år. kl. 18.15-19.15                     kr. 250 
 
Nyhed for unge / voksne 
Latin Mix (spejlsalen) kl. 19.30 - 20.30                       kr. 300    
 

    Vi ses            

Latin Mix  v/ Instruktør Cecilie Madsen 

På dette dansehold får du pulsen op til 
fantastisk musik, der fordrer til forskellige 
stilarter indenfor dans. Holdet er for alle, så 
uanset om du er øvet eller begynder, kan du 
sagtens  være med.  

Er du til fed musik og dans og tilmed nyder at 
få pulsen op, er dette lige holdet for dig! 



Set og Sket i sognene

Cykelsponsorløb, KFUM spejderne i Dybvad

Friluftsgudstje-
neste ved Hørby 
spejderhus, 2. 
pinsedag.

Fremstilling af ting i beton til Indien-markedet

Carl Nielsen sangaften
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Friluftsgudstjeneste i Anlægget i Skæve

Sommerfest i præstegårdshaven
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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. 14.00
og torsdag kl. 18.30

Hørby Pensionist-Petanque klub
Onsdag den 24. juni 2015 havde vi stævne i Hørby 
Petanque klub.

Der var gæster fra Skæve – Præstbro - Østervrå – Har-
ken og Hørby. Vi var 26 til at spille Petanque.

1. præmie fik Karen og Ejvind fra Østervrå
2. præmie fik Inga og Ejnar fra Hørby
3. præmie Birte og Karl August fra Præstbro

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med god 
stemning.

Næste stævne bliver onsdag den 9. september kl. 13.00

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Døbte og viede i Skæve, Hørby og Badskær Kirker

Døbt 7. juni 2015 i Badskær Kirke: Emil Kjeld-
gaard Vestergaard. Forældre: Anette og Lars 
Kjeldgaard Vestergaard

Døbt 14. juni 2015 i Skæve Kirke: Carl 
Emil Møller. Forældre: Didde Møller Chri-
stensen og Daniel Magage Møller

Døbt 9. august 2015 i Hørby Kirke: Malthe 
Rønnov Østergaard Andersen. Forældre: 
Janne Rønnov Andersen og Palle Østerga-
ard Andersen

Døbt 16. august 2015 i Skæve Kirke: 
Oliver Binder Rishøj og Camilla Binder 
Rishøj. Forældre: Anette Binder Thimm 
og Paw Rene Rishøj

Viet 15. august 2015 i Skæve Kirke: Jan-
nie Bering Lauritzen Pilgaard og Ronnie 
Pilgaard

Døbt 7. juni 2015 i Badskær Kirke: Christian 
Chemnitz Bidstrup. Forældre: Dorte Chemnitz 
Jensen og Rune Holm Bidstrup



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.

Indiensmarked ved Dybvad Spejderhus,
søndag den 20. september fra kl. 12.00

Gå på opdagelse i lille Indien: Spis indisk mad - Køb flotte 
håndlavede ting og lækkert hjemmebag – Bliv klædt på i sari 
eller dohti - Prøv tombolaen, cykel-konkurrencen og meget 
mere. Overskuddet går til Sognenes Indiens projekt 
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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

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

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:
Anette Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 9886 4054 / 4158 4054
smh.anettebilde@gmail.com

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

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Vi mødes kl. 17.30 skiftevis i Skæve og Badskær Kirke. Omdrejningspunktet 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 til alle.
Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er MEGET velkomne! 

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

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

Gospelkids
Gospelkids er for børn i 0. – 3. klasse.
Vi skal være med til kirkens fortælletimer og til fami-
liegudstjeneste.
Derfor mødes vi: 

•	 Tirsdag d. 8. september kl. 16.00 i Skæve Kirke

•	 Tirsdag d. 3. november kl. 16.00 i Badskær 
Kirke

•	 Søndag d. 29. november kl. 9.00 i Skæve Kirke.

Vi øver os på nogle gode sange og får en lille forfrisk-
ning inden vi medvirker til gudstjenesten.
Jeg glæder mig til at se jer og synge sammen med jer 

Mange hilsner fra Anne Hejslet.

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl. 19 – 20.15 i Sognehuset i 
Hørby, hvor vi øver os på et meget blandet program 
Vi synger

•	 På både engelsk og dansk 

•	 Rytmiske og klassiske sange

•	 Enstemmigt og flerstemmigt

•	 Med og uden solister

Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i Skæve, 
Hørby og Badskær. 
Desuden laver vi musicals og deltager i forskellige 
korarrangementer med andre kor.
Vi mødes første gang torsdag d. 28. august. 
Jeg glæder mig til at se jer 

Mange korhilsner fra Anne Hejslet



Gudstjenesteliste
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

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 8. september
Tirsdag den 13. oktober

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.

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, Høstgudstjeneste
 27/9 Badskær 10.30 MV 17. s. e. Trinitatis
	 27/9	 Skæve	 19.00	 MV	 17.	s.	e.	Trinitatis,	Konfirmandvelkomst
Oktober 4/10 Hørby 10.30 MV 18. s. e. Trinitatis, Høstgudstjeneste
 11/10 Skæve 10.30 MV 19. s. e. Trinitatis
 18/10 Badskær 9.00 HMP 20. s. e. Trinitatis
 25/10 Skæve 10.30 MV 21. s. e. Trinitatis, BUSK
November 1/11 Skæve  10.30 MV Alle helgen
 1/11 Hørby 19.00 MV Alle helgen
 3/11 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 8/11 Badskær 9.00 JSM 23. s. e. Trinitatis
 15/11 Skæve 9.00 HMP 24. s. e. Trinitatis
 22/11 Hørby 10.30 MV Sidste søndag i Kirkeåret
 29/11 Skæve 10.30 MV 1.s.i Advent, Familiegudstjeneste
December 6/12 Badskær 16.00 MV 2.s.i Advent, Juleoptakt
 13/12 Skæve 9.00 JSM 3.s.i Advent
 20/12 Hørby 10.30 MV 4.s.i Advent
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften



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

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk

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 9. september kl. 19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Henning Hedegaard, Ørtoft-
vej 149, Stidsholt
Lektion 5: Domfældelse, korsfæstelsen, de 7 korsord og 
Jesu død.
Samme aften valg af udvalgsmedlemmer.

Onsdag den 7. oktober kl. 19.30
Bibeltime i Lis og Vang Lundegaards sommerhus i 
Tversted
Lektion 6: Opstandelsen og Thomas

Onsdag den den 11. november kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, 
Hugdrup
Vi begynder på en ny pjece: Når de døde bliver leven-
de (af Daniel Præstholm)
samling 1: Tak til Gud for trooen (Tess 1,1-10)

Bibelkredsen i Hørby
Fredag den 4. december kl. 17.30
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen hos 
Karin og Ernst Oehlenschlæger, 
Ålborggårdvej 49, Østervrå
Tilmelding nødvendig

- - - - -
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

Nogle af årets konfirmander
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Konfirmander 2015/2016
Konfirmationsforberedelsen foregår i efteråret klassevis 
hhv. tirsdag og torsdag fra kl. 8.00 – 9.30 i Konfirmand-
stuen i Skæve Præstebolig.

Konfirmationerne bliver:
Skæve Kirke: Bededag, fredag den 22. april 2016 kl. 10.30
Hørby Kirke: lørdag den 23. april 2016 kl. 10.30 

Søndag den 27. september kl. 19.00 er der velkomstguds-
tjeneste for alle konfirmander og deres forældre i Skæve 
Kirke.



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

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke, søndag den 20. september kl. 10.30 
Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle opfordres til at medbringe 
blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive solgt i en bod på Indi-
ensmarkedet.

Indiensmarked ved Dybvad Spejderhus, søndag den 20. september fra kl. 12.00
Gå på opdagelse i lille Indien: Spis indisk mad - Køb flotte håndlavede ting og 
lækkert hjemmebag – Bliv klædt på i sari eller dohti - Prøv tombolaen, cykel-kon-
kurrencen og meget mere. Overskuddet går til Sognenes Indiens projekt.

Høstgudstjeneste i Hørby Kirke, søndag den 4. oktober kl. 10.30 

Skumringsfest i Spejderhytten i Hørby, onsdag den 21. oktober kl. 18.00 
Foredag af medlem af Det Etiske Råd, Christian Borisholt Steen. Særskilt program 
for børnene.

Alle helgen, søndag den 1. november Skæve Kirke kl. 10.30 og Hørby Kirke kl. 
19.00
På Alle helgens dag mindes vi dem, der er døde i sognet i det forløbne år. Vi min-
des dem med sorg og savn, men også i taknemmelighed. I troen på Gud og på 
hans livgivende lys, Jesus Kristus, tænder vi lys i kirken for de døde og til erin-
dring om at vi alle – både levende og døde – tilhører lysets Gud, der er Herre over 
liv og død.
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde blive læst op.

BUSK, Skæve Kirke søndag den 25. oktober kl. 10.30 
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. 
Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge. Efter gudstjenesten er der kirke-
frokost.

”Højskolesangbogen og Håndmadder”, onsdag den 11. november kl. 19.00 i 
Sognehuset i Hørby

1. søndag i Advent: Familiegudstjeneste i Skæve Kirke, 30. november kl. 10.30
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste den første søndag i advent. Spejder-
ne medvirker og vil bl.a. tænde det første lys i adventskransen.


