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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Levende sten
Menighedsrådsvalg 2016

Til november er der valg til menighedsrådet!
Og måske var det noget for dig?

Med hvad er et menighedsråd? Og hvad laver det?

Om Menighedsrådet:
Helt fra kirkens begyndelse, har det været nødvendigt 
at træffe beslutninger om, hvad kristendommen er, og 
hvordan kirken skal være. 
Det har op gennem århundrederne været meget for-
skelligt, hvordan kirken har indrettet sig, og hvor stor 
indflydelse de enkelte medlemmer af kirken har haft.
Menighedsrådene blev indført i Danmark i 1903. Og 
siden har der været menighedsråd i hvert eneste sogn 
i landet. Som navnet antyder, består rådet af en række 
medlemmer af menigheden.

Menighedsrådet hos os:
I Skæve og Hørby sogne har vi de sidste fire år haft et 
fælles Menighedsråd, der består af 4 medlemmer fra 
hvert sogn + præsten (i alt 9 medlemmer).

Hvad laver de? 
Menighedsrådet står for økonomien og er ansvarlige 
for, at lægge budget. Når man lægger budget, lægger 
man også en linje, som afspejler i hvilken retning, man 
arbejder, hvilke aktiviteter man ønsker. Afsætter man 
mange penge til konfirmandundervisning, afspejler 
det, at man vægter netop det højt. Det kunne også være 
man valgte at satse på foredrag, ældre-arrangementer, 
minikonfirmander, kirkekoncerter, skole-kirke sam-
arbejde, anderledes gudstjenester, julearrangementer, 
sangaftner, børnegudstjenester, babysalmesang, kor 
eller ungdomsband. Ja, mulighederne er mange, så det 
er op til menighedsrådet at prioritere.

Det er også Menighedsrådets opgave at vedligeholde 
og istandsætte kirkerne (Skæve, Hørby og Badskær), 
Sognehuset i Hørby og Skæve Præstebolig.
Og så er det også Menighedsrådets opgave at ansætte 
personale ved kirken. Som arbejdsgiver er menigheds-
rådet bl.a. ansvarlig for, at de ansatte har gode rammer 
om deres arbejde, og at de får mulighed for efterud-
dannelse.

Orienteringsmøde:
13. september kl. 17.30 afholdes der visions- og ori-
enteringsmøde om Menighedsrådsvalg i Sognehuset 
i Hørby. Mødes indledes med spisning. På mødet kan 
der opstilles lister til Menighedsrådet (hvert sogn for 
sig).
Indkommer der kun én liste for hvert sogn, bliver der 
fredsvalg. D.v.s. at de 4 øverste på hver liste er valgt. 
Indkommer flere lister bliver der valg, som ligger den 
8. november. For at stemme og opstille til Rådet skal 
man være medlem af Folkekirken og være fyldt 18 år. 
Valgperioden er 4 år.

Hvorfor er det nødvendigt med et menighedsråd?
Det er det, fordi kirken er levende. Kirken er ikke kun 
en institution eller en bygning - Kirken er også dig 
og mig. Derfor siger man også, at Kirken er bygget af 
levende sten. Kirkens fundament er Jesus Kristus, men 
byggestenene er menigheden - alle de mennesker der 
hører til kirken. Uden Kristus og uden den levende 
menighed var selve kirkebygningen ikke meget værd. 
Og menighedsrådet er vigtigt, for at den levende kirke 
kan trives. For som nævnt skal menighedsrådet sætte 
de rammer som menigheden skal fungerer under. Og 
helt konkret er menighedsrådet jo med til at træffe 
beslutninger, der har betydning for hele menighedens 
liv og vækst.

Derfor er det vigtigt, at nogen tager den opgave på sig  
Der er brug for dig!
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Konfirmander i Hørby Kirke 23. april - Amalie Maria Arenfeldt Olesen, Daniel Andersen,
Emmelie Alice Christiansen, Kasper Schramm Karlsen, Mia Heltborg Martinsen, Oliver Heltborg 
Martinsen, Rececca Kristina Bjerregaard Roos, Victor Ørvad Jensen   

Konfirmander i Skæve Kirke 22. april - Anette Nørmølle Lyngø, Anne Katrine Sørensen, Chris-
tian Bundgaard Jensen, Emma Bech, Emma Emilie Andersen, Emma Thomsen, Erik Thorbjørn 
Ærengren, Freja Agnes Pulapa Pedersen, Holger Christian Grøntved, Ida Nedergaard Fuglsang, 
Josefine Holm Kristensen, Kathrine Pannerup Jørgensen, Kristiane Volsgaard, Line Graugaard 
Sørensen, Line Lykke Madsen, Oliver Rønnest Mølgaard Olesen, Paninnguaq Christine Maratse 
Pedersen, Riko Toft Enevoldsen, Rivera Hekmat Isho Mansur, Ronnie Larsen, Sascha Andersen 
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GoRun
Nyt, enkelt og gratis      
gang- og løbekoncept  
5 km for alle
Dato: Hver søndag kl. 10
Sted: Søparken Dybvad (2x2,5 km)
Arrangør: Dybvad Idrætsklub 

Facebook: GoRun Søparken Dybvad
www.bevaegdigforlivet.dk/gorun

Glimt fra fællesgudstjenesten 2. pinsedag i Clasens have

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

Ved spørgsmål, kontakt Gruppeleder 
Børge Nedergaard, telefon 2121 1953

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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Velkommen	til		

SANKT HANS FEST 
i	Søparken,	
torsdag	den	23.	juni	
	
	
	
Børneaktiviteter:	Kl.	18!	
Båltale:	Kl.	20!	
Hygge:	Hele	aftenen!	J	
	
	
	
	
	
	
	
Der	sælges	øl/vand,	vafler,	pølser	m.v.	
	
På	gensyn!		

Dybvad	Borgerforening	
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SPISNING i teltet V/ DYBVAD KRO 

         

DYBVAD 

Fredag d. 10. juni kl. 18-22 

LOPPEMARKED -Tøm garagen!                                       
Tilmelding nødvendig på mobilnr. 22301497 

 

GULDGRAVNING -for børnene  

LIVE-MUSIK I GADEN 

Arrangør: Dybvad Handelsstandsforening 

GODE TILBUD I BUTIKKERNE 

BODER I JERNBANEGADE 

VI SES TIL EN 
FESTLIG AFTEN! 
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Kulturhuset, Nørregade 40,
hoerby-lokalhistoriskforening@hotmail.dk

Vi holder ferie i juni, juli og august. Vi åbner igen 
onsdag den 7. september, og herefter hver onsdag i lige 
uger kl. 19–21.   Evt. henvendelse i ferien kan rettes til 
tlf. 61383902

Hørby Lokalhistorisk 
Forening Efter årets generalforsamling ser bestyrelsen ud som 

følger:

Formand: Ole Nielsen
Kasserer: Anne Birgitte Bruun
Sekretær: Ejnar Kristensen
Næstformand: Tage Bøgh Jensen
Menigt medlem: Margit Andersen

Bestyrelsen

Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. juni 2016 kl. 19.00 i Ma-
riehuset, Strandgade 13, 9300 Sæby med følgende dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Formanden aflægger beretning om kirkehøjskolens virksomhed i det forløbne år.
• Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
• Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
• Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
• På valg er (udpeget af menighedsrådene): Frits Christensen (Understed – Karup) og Willy Farsinsen   

(Skæve – Hørby). På valg er endvidere Lisbeth Hedegaard og Lillian Christensen.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Eventuelt.

Sæby den 10. marts 2016
Bestyrelsen

Nyt fra kirkehøjskolen

Hørby Pensionistforening

Vi vil gerne sige til alle dem der har støttet os
i denne sæson mange tak.
Håber vi ses igen til efteråret.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hørby Ådal en sommermorgen



7. juni:

Hyggetur: 
Vi kører fra Dybvad Genbrug, og fra sognehuset kl. 14.00. Derefter kører vi til Vendsyssel 
Kulturcenter i Sæsing, hvor vi får en rundvisning og drikker kaffe. På hjemvejen går turen 
omkring Østervrå Kirke, hvor vi også får en beretning om kirken, og synger en sang. Er vej-
ret fint slutter vi af med en gåtur ved Kelds Sø i Østervrå. 

Vi forventer at være hjemme omkring 16,30. Der er 
mulighed for kørelejlighed. Pris 50 kr incl kaffe. 
Af hensyn til kaffen beder vi om tilmelding til 
Emmy og Willy eller Jytte og Finn senest d. 3. juni.

I juli og august holder vi sommerferie.

6. september:

Mette Volsgaard fortæller om en rejse til Kina:
I 1925 rejste Karen og Alfred Hansen til det nordlige Kina, hvor de virkede som missionærer 
frem til kommunisternes overtagelse af landet i 1949.
I 2014 rejste deres barnebarn Mette Volsgaard (Sognepræst i Skæve-Hørby) med sin familie 
på 4 ugers rejse til Kina og Nepal. I tre dage besøgte de det gamle danske missionsområde, 
hvor de ledte efter spor af danskerne - Og det fandt de!
Lysbilledforedrag fra 4 ugers rejse, med vægt på dagene i Nordkina.

Skæve-Hørby menighedsråd
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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



10 

DYBVAD

ØSTERVRÅ

ØRTOFT

PRÆSTBRO

LYNGSÅ

VOERSÅ

STRANDBY

RAVNSHØJ

GÆRUM

AALBÆK

JERUP

TJEK         OG FÅ YDERLIGERE INFO

LÆS MERE I TURISTBROCHUREN “DEN GODE HISTORIE”

ALLE ER VELKOMMEN !                   2016

FRA STED TIL STED
VIL DU MED?              

PROGRAM
Lørdag d. 18. juni
13.00 – Tølt og træsko - Gangartsdyst på Jerup strand  

Tirsdag d. 16. august
09.30 – Oplev ny Hjertesti i Lyngså
19.00 – Fortællinger omkring Strandby 

Torsdag d. 18. august
17.00 – Byvandring med virksomhedsbesøg i Dybvad
19.00 – Gåtur i Kalmar Egekrat – Det gamle Jerup
19.00 – Fortælling om Strandbyskatten 

Fredag d. 19. august
10.00 – Drager på Aalbæk Bibliotek
22.00 – Prøv ålefiskeri en sen aften på Strandby Havn

Lørdag d. 20. august
09.00 – Terrænridt i Aalbæk Klitplantage
10.00 – Landsbyfest for alle i Jerup
14.00 – Børnevenlig tur til Stensnæsstranden ved Lyngså
14.30 – OL for alle på Tumlepladsen i Gærum
15.00 – Voer Å i kano - Fæbroen til Voerså
15.00 – Mountainbiketur i smuk kuperet natur omkring Gærum
15.30 – Vandretur i Voerså´s gamle bydel og grill på lystbådehavnen
16.30 – Hyggelig grillaften med ny inspiration i Gærum

Søndag d. 21. august
10.00 – Lystfiskeri for begyndere i Strandby
11.00 – Småfisk, krabber og rejer på Strandby Nordstrand 
13.00 – Frisk luft, motion og sjove aktiviteter i Østervrå
14.00 – Afprøv dine grænser på Ørtoft klatrecenter
14.00 – Voer Å i kano - Præstbro til Voerså
19.00 – Aftentur i Åsted Ådal ved Ravnshøj

Mandag d. 22. august
10.30 – Hyggelig ridetur ved Voerså
18.30 – Cykeltur Voerså – Mølholt og retur gennem Albæk Bakker
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Indre Mission - Dybvad
Program sommer 2016

Tirsdag d. 14. juni: Fællesbibelkreds.
 Tekst: 1. Johs. kap. 3 og 4.

Lørdag d. 23. juli - 
lørdag d. 30. juli: Bibelcamping i Hjallerup
 Tema: HAR DU TID?

Tirsdag d. 30. aug.: Missionær Preben Hansen, Aalborg

Tirsdag d. 27. sept.: Landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet

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

Er sorgen for tung at bære?

Har du mistet en kær nærtstående for kortere eller læn-
gere tid siden, og bor du i den gamle Sæby Kommune? 
Synes du, at sorgen er for tung at bære – også selv om 
du har børn og venner, du kan tale med? Eller synes 
du, at nu har du trukket nok på vennerne; men livet er 
lidt for sort, efter at du har mistet? 

Kom om vær med i en gruppe ved Volstrup Kirke, 
hvor vi er nogle, der har oplevet det samme, og hvor vi 
kan dele vores tanker og oplevelser – også dem, som vi 
hver især synes er lidt ”sære”; men som det viser sig, 
er helt almindelige og normale, når vi kommer til at 
tale om det.

Du er velkommen, også selv om du evt. ikke er med-
lem af Folkekirken.

Henvend dig til sognepræst Kate Hyldgaard,
telefon 98 46 80 34 eller mail kahy@km.dk 

Gruppen mødes i Graverboligen ved Volstrup Kirke 
hver tredje onsdag kl. 15-17 (dog tirsdag den 23. 
august) indtil jul på følgende dage:

3. august, 23. august (tirsdag), 14. september,
26. september, 5. oktober, 26. oktober, 16. november,
7. december 

Sorggruppe i Volstrup Kirke
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Vi har haft mange gode oplevelser i foråret, men tirsdags-gåturene er i skrivende stund (ultimo april) endnu ikke 
kommet rigtigt i gang på grund af blæst og regn. Det dårlige forårsvejr har dog ikke forhindret Hyggeholdets 
flittige damer i at genoptage håndarbejdet, der ender med at indgå i Dybvad Ældrecenters altid meget populære 
julemarked i november måned.

Af aktiviteter skal nævnes en fin eftermiddag med Asta Nielsen fra Asaa, der kom og underholdt med sang og 
harmonikaspil; Astas optræden var en lidt forsinket julegave fra ÆldreSagens Sæby-afdeling, der den dag også 
inviterede på friskbagte boller, dejlig kage og kaffe.

Hyggequizzer har vi nu afholdt et par gange, og det har været både fornøjeligt og morsomt. Der vil helt sikkert 
komme flere af den slags arrangementer, så hvis du tror, at du er go’ til gamle udtryk på vendelbomål, eller er 
skrap til at gætte hvilken sang en bestemt linje stammer fra, så er du meget velkommen – og så er det også rigtig 
god hjernegymnastik!

Busturene hver anden onsdag, de såkaldte Mandeture, fortsætter; alt efter vind og vejr er det af og til ’kun’ blevet 
til køreture, men med lidt bedre vejr vil der på Mandeturene også blive inkluderet forskellige besøg eller arran-
gementer af kulturel art. En lidt større fælles bustur førte os i april til Amtoft Vig og Bygholmskjulet og videre til 
Hirtshals; det var en pragtfuld tur, med en himmel så blå, som kun det danske forårsvejr kan tilbyde.

Modeopvisning i april ved Helle fra ’Damernes Butik’ var igen en succes med stort fremmøde, og de lokale man-
nequiner havde travlt med de mange tøjskift, som de klarede rigtigt fint.

Nyt fra Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet

Lone fra Hyggeholdet, Karen Jensen fra ÆldreSagen, Sæby 
og Anette Spolum, centerleder på Dybvad Ældrecenter

Bygholmskjulet ved Amtoft Vig To Ford Transit og 14 deltagere

Asta Nielsen



Maj måned vil byde på endnu en gang dejlige vafler, som Hyggeholdets dygtige damer bager med stor ekspertise, 
for øvelse mangler de bestemt ikke; arrangementet er altid velbesøgt!

Hyggeholdets hyggelige pølsevogn indtager også igen i maj sin stadeplads på Aktivitetscenteret; en hotdog med 
det hele og så en Cocio til at skylle det ned med, det er bestemt ikke til at kimse ad, vel?

Richard Ragnvald kommer og underholder tirsdag d. 21. juni 2016!

Henover sommeren vil der være hyggeligt samvær, gåture og grill-aftner, og sommerens store udflugt er planlagt 
til tirsdag d. 30. august.

Som det nok er blevet bemærket, er der for tiden en større renovering i gang af Ældrecenterets tag. Vi glæder os til 
at se det færdige resultat.

Følg med i nyhederne fra Dybvad Ældrecenter på opslagene på Dybvads byporte, eller kom forbi Aktivitetscente-
ret og hent et månedsprogram.

God sommer ønskes af Hyggeholdet og personalet på Dybvad Ældrecenter

Kirsten og Helle Edit, Helle, Lis, Kirsten, Aase, og Borgny

Lis og Kirsten med vaffeljern Hyggeholdets damer kan næsten ikke følge med

Tagrenovering på Dybvad Ældrecenter Tagrenovering på Dybvad Ældrecenter

13 



14 

Hørby Spejderne
Så er foråret kommet og det byder jo på mange aktiviteter i det fri, her i foråret har det fælles tema været verdens-
tema, hvor vi både har leget og lært lidt om andre lande, helt fra Grønland til Indien -bævernes møde startede 
hvert møde med en flyvetur i salen!

Juniorspejderne har også været i gang med at lære en del om både førstehjælp, natur og bål, det er jo nogle af de 
grundlæggende spejderopgaver, som der kan tages mærker i, men der har også været plads til en masse sjov 
og leg. 

Senest har Bæver- og juniorspejderne været på Kristi Himmelfartsløb i Millerskoven ved Østervrå, hvor vi legede 
og prøvede en del og fik distriktsturneringsmærket Fængsel

De store spejdere har lavet indisk mad over bål og lært om spejdere i andre lande, da der jo er spejdere overalt i 
verden -faktisk er vi ca. 59.000 spejdere i Danmark -børn og unge, som hver uge får ting til at ske, vi er kreative og 
prøver grænser af med hjælp fra hinanden. Spejderne i Danmark er en del af et globalt fællesskab - spejderbevæ-
gelsen. Et fællesskab, der på tværs af landegrænser, verdenshave og kontinenter samler 38 millioner børn, unge 
og voksne til at gøre en forskel og sammen bygge en bedre verden. Det finder vi ud af når vi deltager i større lejre 
sammen med andre grupper -Åslejren her til sommer, og Spejdernes Lejr næste år.
Vi har et samarbejde med Spejderne i Østervrå, her laver vi et fællesmøde ca. hver anden måned, da vi jo gerne vil 
ud at møde andre spejdere.

Vi er glade for at vi i årets løb har fået nye lederkræfter, der meget gerne vil være med til at give spejderne sjove 
oplevelser og udfordringer.

Evt. spørgsmål, kontakt gruppeleder Anne Marie Jensen på 29937871 
eller kig på vores fb-side; ”KFUM Spejderne Hørby”



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

15 
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Konfirmanderne synger gospel i Skæve Kirke

Der laves kors til ungdomsgudstjeneste

Sogneaften om Venligboerne

Kirkebandet spiller til ungdomsgudstjeneste

”Det dårlige” smides på bålet som led i ungdomsgudstjeneste

Grupperådsmøde hos Dybvad spejderne

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Fortælletime i Badskær Kirke

Set og sket i sognene



Minikonfirmander i Badskær Kirke Palmesøndag Kirkekoret synger Skærtorsdag

Påskemåltid i Sognehuset Skærtorsdag Afsked med organist Niels Ole Sørensen

Kirkekoncert med ”Hymn to Freedom”, Steen N. Hansen Konfirmander uden for Hørby Kirke

Sogneaften på Knudseje med Lisbeth Filtenborg Fortælletime - Pinsebudskabet spredes med 
papirflyvere fra Skæve Kirkes tårn
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Fredag den 17. juni 2016 kl. 18.00

Grillaften for bibelkredsen ved Lis og Vang Lunde-
gårds sommerhus i Tversted.

Hvis nogen vil være behjælpelig med det praktiske, 
aftaler det ved bibeltimen den 11. maj. Kassen betaler 
alle udgifter. Måske går vi en tur i området.

Lis og Vang er vært for en kop kaffe.

Bibelkredsen
Tilmelding senest 11. juni til Lis og Vang, tlf. 30989661 
eller 20281363. Vi kører fra Hørby Brugs’ parkerings-
plads kl. 17.15

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

Besøg os på
www.skaeve-hoerbysogn.dk



Husk opstillingsmødet i Sognehuset i Hørby den 13. september
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Døbte og viede i sognene

Døbt 20. februar2016 i Skæve 
Kirke: Gry Kristejn Dahl. Foræl-
dre: Kristine og Michael Kristejn 
Dahl

Døbt 3. april 2016 i Skæve Kirke: 
Frederik Hejslet Hasselgren. 
Forældre: Julie Skaarup Hejslet 
og Martin Hasselgren

Døbt 17. april 2016 i Skæve Kirke: 
Karla Marie Christensen. Forældre: 
Sanne Larsen og Stefan Christensen

Døbt 24. april 2016 i Badskær Kirke: 
Klara Merle Brandenhoff. Forældre: Sara 
Kristiane og Nicolaj Brandenhoff 

Døbt 26. marts 2016 i Skæve Kirke: Chri-
stian Gaardsdal Johansen. Forældre: Ann 
Sofie Jensen og Lars Gaardsdal Johansen

Viet 20. februar 2016 i Skæve Kirke: 
Kristine og Michael Kristejn Dahl
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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: 
Bo Møller
Brorholtvej 11, 9430 Vadum
Tlf. 9827 2144
bm@bmmusic.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. 4158 4054
anettebilde2@gmail.com

Kirke-kulturmedarbejder, Skæve-Hørby
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 20 97 47 63
maria@skaeve-hoerbysogn.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 6501/ 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
tovehosbond@gmail.com

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

www.skaeve-hoerbysogn.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! 

Tirsdag den 6. september i Badskær Kirke
Tirsdag den 8. november i Skæve Kirke

Kirkens fortælletime - for børn i alle aldre

Kom og syng med i Gospel for børn
Hvis du elsker at synge, danse og lege - går i 0.-3. 
klasse - så er Gospel for børn lige noget for dig!

Vi øver hver torsdag kl. 14.10-15.20 i Sognehuset i 
Hørby. Jeg henter jer på skolen og følger jer tilbage 
igen inden skolebussen kører.
Vi starter med en lille forfriskning og så er der ellers 
fuld drøn på sang, dans og musik. Vi skal have det 
sjovt, øve sange og medvirke til fortælletime i kirkerne. 

Opstart torsdag d. 11. august 2016

Tilmelding sker på maria@skaeve-hoerbysogn.dk 
eller ring på 2097 4763 - Gospel for børn er gratis. 
Glæder mig til at synge med jer!
Kirke- og kulturmedarbejder; Maria Kajgaard

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 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.

Opstart torsdag d. 11. august 2016

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 9. august og tirsdag den 13. 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 5/6 Badskær 9.00 HMP 2.s.e Trinitatis
 12/6 Skæve 10.30 MV 3.s.e Trinitatis
 19/6 Friluft i Hørby 10.30 MV 4.s.e Trinitatis. Kirkekoret medvirker
 26/6 Skæve 10.30 MV 5.s.e Trinitatis
Juli 3/7 Badskær 10.30 MV 6. søndag efter Trinitatis
 10/7 Hørby 10.30 MV 7. søndag efter Trinitatis
 17/7 Skæve 10.30 MV 8. søndag efter Trinitatis 
 24/7 Hørby 9.00 JSM 9. søndag efter Trinitatis
 31/7 Skæve 9.00 JSM 10. søndag efter Trinitatis
August 7/8 Badskær 9.00 JSM 11. søndag efter Trinitatis
 14/8 Skæve 10.30 MV 12. søndag efter Trinitatis
 21/8 Badskær 10.30 MV 13. søndag efter Trinitatis
 21/8 Friluft i Dybvad 19.00 MV Friluftsgudstjeneste i Søparken i Dybvad 
 28/8 Hørby 10.30 MV 14. søndag efter Trinitatis. Kirkemarch
      afgang fra Sognehuset kl. 9.00
September 4/9 Skæve 10.30 MV 15. søndag efter Trinitatis
 6/9 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 11/9 Skæve 10.30 MV 16. søndag efter Trinitatis
 11/9 Hørby 19.00  MV 16. søndag efter Trinitatis.
	 	 	 	 	 	 Konfirmandvelkomst
 18/9 Badskær 9.00 HMP 17. søndag efter Trinitatis 
 25/9 Skæve 10.30 MV 18. søndag efter Trinitatis.
      Høstgudstjeneste



Babysalmesang
Vi mødes hver onsdag formiddag og synger, laver fagter til salmer, nusser, tænder lys, blæser sæbebobler 
og bevæger os i ca. 40 minutter i kirken. Bagefter er der kaffe/te og lidt lækkert til de voksnes maver 
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!

Vi holder sommerferie fra d. 22. juni og starter op igen onsdag d. 10. august kl. 10.00 i Badskær kirke

Husk at melde dig og din baby til hos kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
på maria@skaeve-hoernysogn.dk eller 20 97 47 63. 

Forløbet varer fra august til december og man kan komme og være med som man har lyst - det er for alle! 

Deadline for næste sogneblad: 1. august 2016
Næste blad udkommer ultimo august

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!
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Musical med Kirkekoret ”Kerubernes Port”
Torsdag den 2. juni opfører kl. 19.00 kirkekoret musicalen”Kerubernes Port” i Skæve Kirke 

Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 17. juni kl. 18.00. Medbring kød til grillen, så sørger Menighedsrådet for resten.
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 15. juni

Friluftsgudstjeneste i Hørby
Søndag den 19. juni kl. 10.30 er gudstjenesten flyttet til græsplænen ved Sognehuset i Hørby. 
Kirkekoret medvirker

Friluftsgudstjeneste i Søparken, Dybvad
Søndag 21. august kl. 19.00, holdes en stemningsfuld gudstjeneste i Søparken

Kirkemarch til Hørby Kirke
Søndag den 28. 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

Konfirmandvelkomst	i	Hørby	Kirke
Søndag den 11. september kl. 19.00. Gudstjenesten er specielt rettet mod konfirmanderne og 
deres forældre – men alle er velkomne

Visions- og opstillingsmøde til Menighedsrådet
Tirsdag den 13. september kl. 17.30 i Sognehuset Hørby. Mødet indledes med spisning

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 25. september kl. 10.30. Kirken vil blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle op-
fordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, som efter gudstjenesten vil blive bortauktione-
ret. Pengene går til sognenes skoleprojekt i Indien


