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December 2016 - Februar 2017

Advent
- er en ventetid, hvor dagene tælles!
Af sognepræst
Mette Volsgaard

I december åbner mange børn julekalendere og kalendergaver, og de fleste følger mindst en julekalender i fjernsynet. Og også de voksne tæller dagene. Mange bruger dagene op til jul på at overraske hinanden med drillerier og
gaver.
Og så tæller vi jo søndagene: Både derhjemme og i kirken tænder vi lys i adventskransen de fire søndage før jul.
Adventskransen stammer oprindelig fra Tyskland, og de første adventskranse kom til Sønderjylland i årerne omkring Første Verdenskrig. Men den blev først rigtigt kendt i resten af Danmark omkring Anden Verdenskrig. Det
var jo en mørk og hård tid, og man havde brug for at kunne tænde lys i mørket. Og hurtigt blev adventskransen
med de fire lys et symbol på frihed og håb - både religiøst og politisk.
Oprindeligt var båndene i adventskransen violette, fordi det er den liturgiske farve, man bruger i kirken i adventstiden. Men i Danmark blev de hurtigt erstattet af røde bånd. Da de røde bånd og hvide lys, blev en måde at markere danskheden på.
Ordet ”advent” kommer fra latin. Adventus betyder ”komme”. Den fulde latinske betegnelse er egentlig Adventus
Domini, og henviser til, at vi venter på ”Herrens komme”. Vi venter på det lille Jesus-barn der blev født julenat.
Og i virkeligheden er det jo det som alle vore forberedelser og hele den lange ventetid går ud på - nemlig igen at
kunne fejre Jesu fødsel. Igen at kunne høre det glade budskab om, at Gud blev menneske i Jesus.
Så lad os da nyde ventetiden op til jul. Lad os forberede os og hygge os. Og lad os tænde lys i adventskransen og
glæde os til jul. Ja, lad os glæde os til igen at skulle hører om ham, der kom som lyset, der skinner i mørket.
Hermed ønskes alle en rigtig god adventstid, en glædelig jul og et godt nytår!
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Adventsfejringen i vore kirker/sogne:
1. søndag i Advent: 27. november kl. 10.30 i Skæve
Kirke. Familiegudstjeneste: spejderne tænder det første
lys i Adventskransen og Kirkekoret synger
2. søndag i Advent: 4. december kl. 16.00 i Badskær
Kirke. Juleoptakt: indslag ved Gospel for Børn, Kirkesangere, Organist, Minikonfirmander og Konfirmander
Adventshygge: 6. december kl. 14.00 i Sognehuset i
Hørby. Fællessang, historie, kaffe, konkurrencer, pakkespil
3. søndag i Advent: 11. december kl. 10.30 i Hørby
Kirke. Gudstjeneste med musikalske indslag ved Ældresagens Sangkor fra Sæby
Børnehave-jul: 15. december kl. 13.00 i Skæve Kirke.
For børnene i Dybvad Børnehave og Hørby Børnehus.
De store børn går Luciaoptog. Forældre og andre interesserede er velkomne
Julekoncert: 15. december kl. 19.00 i Skæve Kirke.
Kirkekoret, Tone Rahbek Pedersen (sang), Bo Møller
(klaver) og Kristian Kåberbøl (saxofon) skaber en stemningsfuld optakt til julen
4. søndag i Advent: 18. december kl. 9.00 morgengudstjeneste i Skæve Kirke
Efterskole-jul: 18. december kl. 17.00 i Hørby Kirke.
Julegudstjeneste for Hørby Efterskole
Skole-jul: juleafslutning 20. december kl. 8.20 i Skæve
Kirke for Dybvad Skole
Julegudstjeneste og sang: 22. december kl. 13.30 på
Dybvad Ældrecenter. Der indledes med en kort gudstjeneste. Og efter kaffen synges julesange af hjertens
lyst
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Kirkerne p

Skæve-Hørby 2016
Sundar fra Indien på Grenen

Besøg i forbindelse med Indiensprojektet

Gospel for Børn synger til høstgudstjenesten
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Efterårskoncert

For ca. et år siden blev der i Aalborg Stift ansat en
konsulent med arbejdsområde: Kirken på landet. Et
tiltag, fordi det på landsplan, i stiftet og naturligvis i
sognene er mærkbart, at befolkningstætheden i mange
egne er endog stærkt faldende, resulterende i nye,
og ofte store udfordringer for menighedslivet. Også i
Skæve-Hørby mærker vi og er opmærksom på dette,
da det på sigt kan få strukturelle og økonomiske konsekvenser. Men konsulentens primære opgave er, at
være med til at udvikle de ofte forholdsvis små sogne,
så kirken og menighedslivet kan blive vedkommende
for flest muligt. Det er en tanke, vi i menighedsrådet
gerne vil arbejde med på, og som har været idegrundlaget for den foregående menighedsrådsperiode. En
balancegang er det, - naturligvis primært at holde fast
ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, - men
også at forsøge, udvikle og forny, så de mange forskellige tiltag i sognene bliver indholdsrige og nærværende. Vi er i menighedsrådet dybt taknemmelige over
de positive tilkendegivelser, der falder i ny og næ, og
vi vil gerne opfordre enhver til at komme med ideer og
konstruktive kommentarer.
En af de helt store udfordringer, vi som lille sogn har,
er at mange af de lønnede medhjælpere der er ansat,
ikke er på fuld tid. Kun præsten og de 2 gravere er heltidsansatte, alle øvrige er på deltid. Vi har p.t. et herligt
team af medarbejdere, som holder sognet kørende.
Men forståeligt nok flytter mange efter bedre stillinger
ved større arbejdspladser. Der er næppe et år, hvor vi
ikke oplever dette. Lykkeligvis fik vi fra nytår ansat
en ny kirke- og kulturmedarbejder. (Det hedder det
nu, men vi kalder lige så tit Maria Kajgaard for sognemedhjælper). Det er et godt valg! Maria har fået startet
og rettet op på imponerende meget efter det halve år,
jobbet var ubesat: Kontakt til, og arrangementer for
nybagte forældre og for dagplejemødre. Genopstart
af Gospel-kids (kirkekor for skolens yngste), og så
medvirker Maria ved minikonfirmandundervisning og
næsten alle andre sognearrangementer.
Men organist Niels Ole Sørensen blev en af dem, vi til
stor ærgrelse måtte tage afsked med i årets løb, da han
blev tilbudt fuldtidsstilling et andet sted. Det blev en
forholdsvis kortvarig ansættelsesperiode, men Niels
Ole fik sat mange berigende spor i vor menighed. Heldigvis var Lise Gawol villig til at medvirke ved næsten
alle handlinger hen over forår, sommer og efterår. Og
skal naturligvis fortsætte, men skal også have sine
frisøndage og har, pga. sin skolegang, svært ved at
spille ved hverdagshandlinger. Vi har derfor fået ansat
Bo Møller. En yderst kompetent musiker, der gang på
gang imponerer os med sin kunnen. Det glæder os, og
vi ser frem til et godt, langvarigt samarbejde.

på landet

Vores Kirkeband var først på året pludselig truet, da
dets leder, Hans Bilde, varslede at han og familien
flyttede fra Hørby grundet andet arbejde som efterskoleforstander. Heldigvis fandt han ret hurtigt sin afløser:
Esben Højen. Det var en stor lettelse, og vi er meget
taknemmelige over, at bandet kan fortsætte - og nyder,
når de unge mennesker udfolder sig ved forskellige
lejligheder.

Kirkebandet spiller til BUSK-gudstjenesten

Men Anette Bilde flytter jo med Hans til Dronninglund, og til nytår stopper hun som én af vore stabile,
dygtige kirkesangere. Hidtil har hun og Anna Bilde
sunget til tjenesterne i Badskær og Hørby kirker, mens
Verner Knudsen har klaret Skæve. Og så er vi tilbage
ved problemet med at skulle finde og ansætte en
person, der er villig til at tage de trods alt få månedlige
jobs, der er.
Et yderst værdsat aktiv i vores kirkeliv er Kirkekoret.
Korleder Anne Hejslet har, med sine unikke evner og
sin gejst, sin datter Sophie som medhjælp, og 30 børn
fået skabt et kor, hvis kvalitet og popularitet rygtes ud
over sognets grænser. Tak for medvirken ved mange
gudstjenester, flere af vore koncerter og den storslåede
musical, der opførtes i foråret.
Med til ”Kirken På Landet” hører naturligvis også kirkegårdene. Vi har tre af slagsen, og det glæder os, når
der falder rosende ord om standarten på gravpladserne og det venlige og trofaste personale. Lone og Henrik
tager sig primært af Badskær og Hørby - mens Lene,
Per og Anita klarer Skæve. Men netop på kirkegårdene
afsløres det meget klart, at vore landsogne affolkes.
Områderne med ubenyttede gravpladser bliver større
og flere, klart fordi specielt antallet af kistebegravelser falder. Færre begravelser betyder naturligvis også
færre betalinger, og da det samlede areal er det samme,
må der til stadighed effektiviseres og tænkes nyt. Vi er
stolte over, at der på trods af disse vilkår, stadig er tre
velplejede kirkegårde.

Kirkekoret synger til Indienskoncerten

Kirkekoret og Gospel for Børn synger sammen

På trods af, at Skæve-Hørby befolkningsmæssigt er en
”lille kirke på landet” har vi en bred vifte af forskelligartede møder, koncerter og andre aktiviteter, der fylder
vore kalendere, men heldigvis også ofte vore kirker og
andre samlingssteder. Børn som voksne er trofaste til
at møde op, og alt dette klares kun, fordi rigtig mange
frivillige yder en uvurderlig hjælp. Tak for indsats
ved sogneeftermiddage- og aftener. For græsslåning
og rengøring. Kaffebrygning og spaghetti og kødsovs.
Sognebladsskriveri, kontakt til ”vore skoler” i Indien,
syning og meget mere.
Lilli og Aage serverer mad efter Fortælletime
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Mange ansatte og frivillige er der, og der er én, der har
dem alle som partnere: Præst Mette Volsgaard. Vi er
i menighedsrådet til stadighed forundret og taknemmelige over den velvillighed og værdighed, hvormed
Mette formår at samarbejde med hele denne stab, og
også os i menighedsrådet. Og ikke mindst være præst
for hele sognet.
År 2016 blev det sidste for det nuværende menighedsråd. Fire år er gået siden Hørby og Skæve Sognes
Menighedsråd blev til èt fælles. Det blev en spændende
proces, og det er positiv mærkbart, at der ved fusionen
blev flere gode kræfter at trække på, og dermed muligheder for nye tiltag.
1. søndag i Advent tiltræder et nyvalgt menighedsråd.
Vi tager afsked med Anni Nielsen og Kirsten Steffensen, og siger tak for rigtig god hjælp - samtidig hermed
hilser vi velkommen til Annie Holdorf og Jonna Johansen, og håber på et for alle berigende samarbejde.

Konfirmander optræder til BUSK-gudstjenesten

Vi vil bestræbe os på at yde, hvad vi formår, så vores
”Kirke På Landet” bliver indholdsrig og til glæde og
gavn for alle.
Skæve-Hørby Menighedsråd
Henning Holm Olesen

Anette, Anna og Maria synger til Indienskoncerten
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Kirkens stand på Dybvad Erhvervsmesse

Dåbslys lavet af konfirmanderne

Leg efter Fortælletime

Open by Christmas
i Dybvad

Fredag d. 9. dec. til kl. 2100
Kl.1600

Gode
tilbud i
butikkerne!

Stort LYGTEOPTOG fra Dlg Dybvad

Følg med Nissemor til Ældrecentret hvor
vi skal hente JULEMANDEN.
Dlg byder på kaffe og småkager inden start.

Kl.1630

JULETRÆSFEST på Dybvad Kro

Gratis æbleskiver, gløgg og saftevand
SLIKPOSER til alle børn

Tilmelding nødvendig i barnets institution eller på
mobilnr. 22301497 senest mandag d. 5. december

Kl.17-20

JULEMIDDAG PÅ DYBVAD KRO
Gammeldags flæskesteg m/det hele
Pris pr. prs. KUN

Kl.18-21

49.95

Kom og mød JULEMANDEN i
byens butikker - han har godter med!
Husk du kan deltage i
Dybvad Handelsstandsforenings

STORE JULEKONKURRENCE
I butikkerne fra d. 1.- 23. december

arrangør:
Dybvad Handelsstandsforening
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Dybvad Gruppen holder Juletræssalg fra Spejderhuset,
Skævevej 69, 9352 Dybvad på følgende datoer:
29/11
10.

4-5/12
- 11. og 17. - 18.
december

12-13/12

19-20/12

- alle dage fra 10 - 14

- alle dagene fra kl. 12 - 16.

Der vil være flotte nordmannsgraner i alle størrelser.
Kom og støt din lokale spejdergruppe.
På glædeligt gensyn
NB. Mulighed for betaling med mobilepay

Ungdomsfonden
for Dybvad og Omegn

Fonden administrerer de midler, som er overført
fra den tidligere Ungdomshøjskole i Dybvad.
Uddeling af fondens midler sker til børn og unge
i Dybvad og omegn til følgende formål:
•
•
•
•

Tilskud til højskoleophold
Tilskud til skolerejser for enkeltpersoner
Støtte til aktiviteter for børn og unge
Støtte til udvikling af lokalsamfundet

Ansøgning om støtte kan ske hele året og skal indgives til formanden for Dybvad Borgerforening:
Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad
jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Julekoncert i Skæve Kirke

15. december kl. 19.00 synges julen ind
af Kirkekoret, Tone Rahbek Pedersen
(sang), Bo Møller (klaver) og Kristian
Kåberbøl (saxofon)
Fri entré

Sogneeftermiddage
6. december kl. 14.00: Adventshygge - husk lille pakke til pakkespil
3. januar kl. 14.00: Helligtrekongerfest ved egne musikalske kræfter
7. februar kl. 14.00: Kirsten Rye Christensen fortæller om ” Mit lyriske
husapotek ”
7. marts kl. 19.00: Søren Hoff Brøndum fortæller om: ”Mit dobbeltliv
med svigerfar som hovedjæger og mit arbejde i Ecuador med indianerne”
Alle møder foregår i sognehuset i Hørby
Skæve-Hørby menighedsråd

HUSK
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Sognehuset i Hørby på Hjørringvej
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Dybvad Børnehave
Siden sidst:
Vi har haft en rigtig god sommer/sensommer med
mange lege og aktiviteter. Vi samarbejdede med
Hørby- og Voerså børnehus i ugerne 29-31,da vi kun
havde få børn der var tilmeldt i disse uger. Derfor var
næsten alle, både børn og voksne tilbage fra ferie i uge
32, og vi havde godt vejr i både august og september.
Vi havde mange ude-aktiviteter, hvor der blev eksperimenteret, både med vand, farver, garn, sand, og jord,
samt børnene var med til at beskære træer.
En del forældre deltog i vores årlige ARBEJDSDAG,
hvor vi fik bl.a. pudset vinduer, malet, ordnet bede
mm. Vi afsluttede om aftenen med en hyggelig fællesspisning. STOR TAK, til de forældre der kunne deltage.
Pt. arbejder vi med LÆREPLANSTEMAET ” kulturelle
udtryksformer og værdier” samt temaet ”KREATIVITET”. Læringsmålet er, at være kreativ og forstå
egen kultur og andres. Vi inddrager børnene i årstiderne samt udfordrer deres egne erfaringer, så de
inspireres og bliver inddraget i samfundets kulturelle
fælleskaber(f.eks. traditioner som høst og jul).
De 4 årige børn deltog i ”BLÅ DAG” arrangement i
Sæby. Vi mødes med andre børn og voksne i kommunen ved springvandet i Sæby, hvor de blå sten vi
havde malet blev lagt i. Vi sang en blå sang, og den
søde dame fra biblioteket, havde kiks og saftevand
med til børnene.
De ældste børn i børnehaven(Troldestuen) har haft et
lille projekt i september, hvor de har lavet vindspil af
genbrugsmaterialer. LÆRINGSMÅLET var samarbejde
og kreativitet, børnene har fået deres vindspil med
hjem og de kan virkelig spille højt! Troldebørnene har
også været på GÅRDBESØG i Dybvad, de mødte en
masse små grise, som blev kælet med. En hoppetur i
høet, samt madpakker blev indtaget i stalden.
I uge 40 havde vi HØSTUGE, hvor børnene medbragte
noget fra naturen, som vi fremstillede noget af. Hver
dag samles vi i køkkenet, og snakkede om de ting vi
havde modtaget. F.eks., havde et barn, en kæmpe majs
med fra marken, samt nogle havde forskellige kornsorter med. En masse grønsager blev lavet til suppe, som
blev nydt sammen med hjemmebagt brød. Vi fremstillede også en masse flotte ting af de materialer børnene
medbragte, både edderkopper, kaniner og ugler blev
det til.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Indre Mission - Dybvad
Program vinter 2016
Fredag den 16. december:

Juletræsfest v. DFS konsulent Elisabeth Holdensen,
Ålborg.
Aftenen begynder med fællesspisning kl. 18.00.

Tirsdag den 10. januar:

Alliance bedeuge. Tekst: Rom. 3, 21-24.

Tirsdag den 24. januar:

Kristoffer Roager, DBI.

Tirsdag den 31. januar:

Generalforsamling.

Tirsdag den 14. februar:

Fælles bibelkreds. 1. Johs. Kap. 5.

Tirsdag den 28. februar og
onsdag den 1. marts:
Kredsens bibelkursus v. Preben Hansen, Ålborg.
Tirsdag den 7. marts:

Konsulent for mission Bjarne Gertz Olsen, Fredericia.

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

Hørby Pensionistforening
Vi starte den nye sæson med ”Syng sammen” med Flemming Gammelholm fra
Als. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, alle var godt tilfreds.
Den 30. november kommer Sognepræsten Susan B Storm fra Hirtshals og fortæller om at være Præst på Kragskovhede Statsfængsel.
Onsdag den 10. december er der Juleafslutning med julespil, foreningen giver
gevinster.
Så starter vi igen onsdag den 11. januar 2017.
Med venlig hilsen Bestyrelsen  
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Halloween i Dybvad Handelstandsforening

Årets DB’er i Dybvad
Boldklub
Ved Dybvad Boldklubs årsfest den 4. november blev
vandrepokalen og titlen som ”Årets DB’er” uddelt af
formand Klaus Nielsen.
Hæderen blev i år tildelt Angela Altenbokum og Jan
”Folmer” Jensen for deres store frivillige arbejde for
boldklubben.
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Dybvad Handelsstandsforening ønsker alle en rigtig

GLÆDELIG JUL
Kenneth Bang Pedersen
Smedjearbejde

DYBVAD VARMEVÆRK

VESTER GÅRDSHOLT
Bogføring og administration
www.vgaardsholt.dk

Dybvad Hallen
Ørnevej 8, Dybvad

Dybvad Ældrecenter

Advokaterne På Torvet, Sæby

Glaskunstner

Jytte Brinkmann

DYBVAD DYREKLINIK

Skævevej 34 // 9352 Dybvad

Dybvad Vandværk
DC Dekoration

Havensvej 26  9352 Dybvad

LÆGEHUSET
9352 Dybvad

www.oestvend.dk
Pelsdyravler

Leif Madsen, Badskær
Kurt Frederiksen
Skæveled
Jørgen Jensen

Havens Møllegaard
Tandlæge

Anne Lise Goth

Lars Mellemkjær
Langholt

Vognmand Evald Poulsen
Falkevej 9 - 9352 Dybvad
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Nyt fra Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet
Efteråret er en travl tid på Ældrecentret. De flittige sypiger har travlt med at fremstille fine ting til Julemarkedet, og der har været tid til Bankospil og Hyggequiz,
som er meget populært.
Sommerturen til Rebild gik over al forventning i fint
vejr. Vi fik set en masse på køreturen, med god forklaring af Kirsten Andersen og fik kaffe med gode boller
og fin lagkage på Rebild Hus. Turen hjem gik ad veje,
som mange ikke kendte. Godt trætte kom vi til Centret,
hvor personalet havde dækket op og sørget for god ribbensteg med tilbehør og frugtsalat. En god afslutning,
hvor de, der ikke kunne holde til turen, kunne være
med.
Der er begyndt balancehold om onsdagen. Det er en
fysioterapeut og en medarbejder fra Aktivitetscenteret
der står for det.
Det var en positiv oplevelse at deltage i Dybvadmessen
med stand fælles med Aktivitetscenteret, Ældrecentret
og Hjemmeplejen. Mange fik indblik i, hvad vi laver
og meldte sig til Hyggeholdets Venner, så der er penge
til flere aktiviteter, Enkelte meldte sig også parate til at
give en hjælpende hånd ved aktiviteter og udflugter.
Det er dejligt, og det er der behov for.
Mandeturene fortsætter med stor succes. Der har været
ture til Hals, inviteret af Anette Spolum, Bulbjerg, Gjøl,
Sandstensskulpturer i Blokhus, her var vi afsted i tre
busser, en dejlig tur til Læsø er det også blevet til.
Inden jul er der planlagt bagedag og fremstilling af
juledekorationer, sammen med beboerne og den officielle julefrokost løber også af stablen.
Vi glæder os til julemarked og regner med, at det forløber lige så godt som de tidligere år. Tak til alle dem
der støtter med gaver, dem der kommer og handler og
giver den gode stemning.
Så er der blot at ønske alle en god jul og godt nytår.
Personalet i Aktivitetscenteret og Hyggeholdet.
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Musik i Aktiviteten
på Ældrecenteret
Er du glad for musik og holder du af at spille for
andre, kan vi måske hjælpe hinanden…
Her i Aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecenter
synger vi, hver torsdag eftermiddag – og det er vi
meget glade for.
Vi kunne dog godt tænke os, at der var musik til
vores sangeftermiddage, måske ikke hver gang…
men en gang eller to om måneden.
Sang gør noget for os alle, og vi ser meget ofte at
borgere, der ikke har så stort et ordforråd, liver
op og begynder at synge med, det kan være på et
omkvæd, eller en sang der har været sunget meget
i hjemmet.
Vi er 22 – 24 personer der er sammen til sang – vi
er en blandet skare, der er brugere der kommer
udefra, og så deltager de af husets beboere der har
lyst.
Sangene vi synger, er gamle sange som; ”Nu går
våren gennem Nyhavn” ”Da farfar var ung” og
”De nære ting”
Der bliver skiftet lidt ud i sangene, når der er ønsker fra brugerne om det.
Lyder det her som noget der kunne have interesse
for dig – så kom ind på Aktivitetscenteret og få en
snak med os.
Onsdag
Med venlig
hilsen
den 21. september
kl. 18.00
Brugere & personale i Jørn
Henrik Petersen
Professor, dr.phil.
Aktivitetscenteret Dybvad
. Syddansk Univer
sitet.
Tlf: 98459664
Kristendom, kirke
og
vel
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"Vild opstandelse!"

:
Hvorfor skal vi
ge nye salmer? Og
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Hørby og Dybvad Spejdere
Vi har haft mange gode spejdertimer både sammen
og hver for sig i vores 2 spejderhuse, dejligt at der har
været opbakning om vores samarbejde og mange har
fundet ud af at der venter sjove oplevelser i et andet
spejderhus også.
Bæverspejdere: 0.–1. klasse i Hørby Spejderhus:
Mandage kl. 17.00-18.15
Ulvespejdere: 2.–3. klasse i Dybvad Spejderhus:
Tirsdage kl. 18.00-19.30
Juniorspejdere: 4.–5. klasse i Dybvad Spejderhus:
Tirsdage kl. 18.00-19.30
Storspejdere: 6. klasse og opefter i Hørby Spejderhus:
Onsdage kl. 18.30-20.15
Bemærk, at storspejdere er flyttet til onsdag (mødetider undtaget skolernes ferier)
Bæverne har blandt andet lavet pandekager over bål,
leget i det gode vejr, samlet hyben og skrald på gåtur
i byen, været ved åen og på vandrestien, og så er vi i
gang med at tage mærker, både bæverdammen, hvor
vi lærer om at hjælpe hinanden og eventyrmærke, der
byder på spændende opgaver.
Storspejderne har selvfølgelig også lavet mad over
bål, været på ture og løb i byen, holdt fællesmøde med
Østervrå og været på Distriktslejr i Millerskoven sammen med 30 andre spejdere; her blev der konkurreret
om at lave den bedste aftensmad - der vandt Hørby!

16

Ellers blev der brugt energi på at slæbe store stammer
af asketræ til at lave nye bænke omkring lejrbålspladsen. Der var arrangeret et natløb for os af en gruppe
rovere fra Hjørring/Bindslev.
Lederne har også været afsted på kursus på Thorup
Hede Spejdercenter, sammen med ca. 80 ledere fra hele
Østvendsyssel Distrikt, hvor der var læring og idéudveksling af spejderfærdigheder indenfor alle grene; fra
familiespejdere til rovere. Temaet var ”Back 2 Basic” så
der var lagt op til at få genopfrisket både gamle historier, sange, lege og ceremonier indenfor spejderiet.
Så glæder vi os til at vi skal på en fælles juletur i
starten af december, for alle spejdergrene fra Hørby
og Dybvad, der bliver afslutning på efteråret, og så ses
vi igen i 2017, hvor den store Spejdernes Lejr venter i
Sønderborg 22.-30. juli 2017.
Hold øje med vores fælles facebook-side ”HørbyDybvad Spejderne”. Om du er barn eller voksen, er
du altid velkommen til at kigge forbi!
Vores mødesteder er:
Hørby Spejderhus, Brombærvej 7 i Hørby og
Dybvad Spejderhus på Skævevej 69, Dybvad
Evt. spørgsmål kontakt Hørbys gruppeleder Anne
Marie Jensen tlf. 29937871 eller Dybvads gruppeleder
Børge Nedergaard tlf. 21211953

Dybvad Messen 2016

stykker/kaffe, samt lækker frokost fra Dybvad Kro.
Som sædvanligt var der også både underholdning,
modeshow og gaveudtrækninger fra scenen.

Messen blev åbnet af borgmester Birgit Hansen, og i
løbet af weekenden var der gratis sildebord og rund-

Dybvad Boldklub takker de mange sponsorer, udstillere og gæster for en flot og vellykket messeweekend!

98 86 43 61

Glimt fra Dybvad Boldklubs erhvervsmesse i Dybvad
Hallen i weekenden 8. og 9. oktober, hvor omkring 700
gæster besøgte de mange flotte stande.
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Søparken i efterårsfarver
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I den kommende tid vil juleevangeliet lyde i kirker verden over. Evangeliet om Guds søn der fødes i en stald, om hyrder, engle, vise mænd og Betlehemsstjernen. Og det vil blive fortalt på utallige måder. Ved oplæsning,
sang, genfortælling, krybbespil, dukkespil – Og med af billeder, julekrybber, stjerner, engle og juletræer.

Juleevangeliet, som det står i Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-14
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om
at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens
Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive,
hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til
Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt,
for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et
barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var
ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt
over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed
strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til
dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
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Glimt fra Søparkløbet 2016

Søparkløbet 2016 blev afholdt lørdag den 24. september, og blev i lighed med tidligere år arrangeret
af Dybvad Idrætsforening og Dybvad Borgerforening

Nyt fra Skæve Borgerforening

Efteråret har gjort sit indtog, bladene falder fra træerne
og Julen står snart for døren.
Siden i sommer, har vi haft besøg af foredragsholder
Thomas Mølgaard den 13/9. Thomas Mølgaard fortalte om sit cykeleventyr i Sydamerika. En spændende
aften med god tilslutning.

Borgerhuset har nu fået nyt tag samt isolering på loftet.
Der har været stort behov for dette i lang tid, så vi er
lettet over nu at kunne sætte flueben ved den post. Det
har været en stor opgave, så vi vil gerne sige en rigtig
stor tak til de frivillige, der har givet en hånd med.
Der er kommet godt gang i Madlavningskurset for
mænd, arrangeret af FOF, og der afholdes afslutning
på kurset den 24/11, hvor påhæng inviteres med for at
se, hvad kursisterne har lært på de 8 kursusaftener.
Den 7. november blev der afholdt Kvindeaften, arrangeret af Dorthe Hostrup. En aften, hvor flere produkter
blev vist frem, f.eks. smykker, hudpleje, hårprodukter
og gode fif. Alt i alt en aften hvor sanserne kom i brug.
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Skæve er kommet med i Landsbyplanerne sammen
med Hørby og Dybvad. Der har været en inspirationstur for repræsentanterne fra hver by samt udsendte fra
kommunen og to urbandesignere fra firmaet Mellemrum.
Der arbejdes Landbyplanerne på 3 workshops, som
afholdes én gang i hver by. I skrivende stund er 1.
workshop blevet afholdt i Hørby med fin deltagelse fra
borgerne i og omkring alle 3 byer. De sidste to workshops afholdes 6. og 23. november.
Der afholdes Julefrokost den 25/11 kl 18.00 med gammeldags underholdning, hygge og sang.
Juletræsfest for børn afholdes den 30/12 kl 19.00 med
godteposer til børnene og gamle julelege.
Lidt længere ude i kalenderen kan vi nævne vores
Danseaften den 12/1-20 17, hvor Lonni og Bent kommer og spiller.
Skæve Borgerforening

Løb/gå med 9352 Dybvad
og støt

2017

Lørdag den 4. februar kl. 10.00-13.00 i Søparken i Dybvad
Kom i Søparken og se og mærk hvordan stierne er når det er vinter, og parken er blevet klædt i vintertøjet.
For hver omgang du går/løber, betaler du 10 kr. og støtter dermed indsamlingen. Større donationer er også
muligt!
Der vil være mulighed for at købe øl, sodavand, kaffe, te, varm suppe og pandekager - al indtjening denne
dag går ubeskåret til 9352 Dybvad’s støtte til Danmarks Indsamling 2017. Lad os se om vi kan samle mere end
10.000 kr. og få Dybvad på skærmen når showet kører den 4. februar om aftenen.

Fra den 1. december til fredag den 3. februar kl. 12.00 vil der være mulighed for at aflevere donationer i Dagli’Brugsen Dybvad eller hos Brunø Herretøj i Dybvad!
Vi takker Dagli’Brugsen Dybvad for at sponsere øl/vand ,og Dybvad Kro & Hotel for at sponsere suppe.
Arrangør:
Dybvad Idrætsklub og Dybvad Borgerforening

Vi ses til en herlig dag og lidt frisk motion, der er med til at gøre en forskel!

”Løb med mening 2014”
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Døbte og viede i sognene

Døbt 2. oktober 2016 i Badskær Kirke:
Filip Lauritzen Pilgaard. Forældre: Jannie Bering
Lauritzen Pilgaard og Ronnie Pilgaard

Døbt 29. oktober 2016 i Skæve Kirke:
Jonas Kvist. Forældre: Carina og Torben Kvist

Fremstillet 9. oktober 2016 i Skæve Kirke:
Valdemar Hartman Roy Henriksen. Forældre: Sissel
Havsager Henriksen og Jesper Hartman Christensen

Døbt 29. oktober 2016 i Skæve Kirke:
Charlotte Svendsen

Velsignet i Skæve Kirke 15. oktober 2016:
Anne Heidi Jensen og Brian Kristejn
Jensen
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Krybbespil juleaften
Også i år vil der være et krybbespil ved familiegudstjenesten kl. 10.30 i Badskær Kirke
juleaften.
De børn der har lyst til at være med kan melde
sig til hos undertegnede.
Vi mødes og øver tirsdag den 20. december kl.
15.00 - 17.00 i Badskær Kirke.
Med venlig hilsen Mette Volsgaard
og Maria Kajgaard, tlf. 2097 4763

Kirkens fortælletime - for børn i alle aldre

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 17. januar i Skæve Kirke
Tirsdag den 21. marts i Badskær Kirke
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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

www.skaeve-hoerbysogn.dk
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

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
Kirke-kulturmedarbejder, Skæve-Hørby
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 20 97 47 63
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Solsikken - Solfanger

Medlemmer af menighedsrådet:
Henning Holm Olesen
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm@mail.dk

Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 2527 1256
bcaarup@gmail.com

Hans Abildgaard
Svangenvej 10, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6501/ 2343 1953
hansabild1@gmail.com

Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6342
boelskifte@mail.dk

Jytte Thomsen
Ålborgvej 319, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4034
jytteogfinn@thomsen.mail.dk

Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
tovehosbond@gmail.com

Annie Holdorf
Knudsejevej 15, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4560
aftenbakken15@gmail.com

Joanna Johansen
Bogfinkevej 38, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4467
joanna.johansen@mail.dk

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

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!

Skæve-Hørby Kirkekor

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.

Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 20.15 i Sognehuset i
Hørby, hvor vi øver os på et meget blandet program

Vi holder juleferie fra torsdag den 15. december og
starter op igen torsdag den 12. januar 2017.
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

Bibelkredsen

Fredag den 9. december 2016 kl.17.30
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen hos
Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, Hørby
Onsdag den 11. januar 2017 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Ernst Oehlensclæger, Aalborggaardvej 49, Østervrå
Vi begynder på en ny pjece: Syv strenge i Bibelens røde
tråd. (af Carsten ”Sprint” Korsholm Poulsen)
1. samling: Skabt i Guds billede.
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Henning Hedegaard, Nejsiggyden 14, Sæby
2. samling: Skabt som mand og kvinde.
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30
Bibeltime hos Lis og Vang Lundegaard, Hybenvej 3,
Hørby
3. samling: Blodet og bjergene.

Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.

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.
Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Onsdag den 12. april 2017 kl.19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen17,
Hugdrup
4 samling: Ulykkelig kærlighed.
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hybenvej 26, Hørby
5 samling: Usynlig tro – synlig pagt.
Enhver er velkommen til at deltage i et godt kristent
fællesskab med spændende bibelstudier.
Kontakt evt.
Karin Vingborg tlf. 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95
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December

Gudstjenesteliste

4/12
Badskær
16.00	MV
2. søndag i Advent. Juleoptakt
11/12
Hørby
10.30	MV
3. søndag i Advent. Ældresagens Sangkor
18/12
Skæve
9.00
JSM	
4. søndag i Advent
24/12
Badskær
10.30	MV
Juleaften. Familiegudstjeneste
24/12
Hørby
14.00	MV
Juleaften
24/12
Skæve
15.30	MV
Juleaften
25/12
Hørby
10.30	MV
Juledag
26/12		
10.30
KH
2. juledag. Fælles i Volstrup Kirke
31/12
Skæve
14.00	MV	Nytårsaften
Januar
8/1
Badskær
10.30	MV
1.søndag efter H3K
15/1
Skæve
9.00
JSM	
2. søndag efter H3K
17/1
Skæve
17.30	MV
Kirkens Fortælletime
22/1
Hørby
10.30	MV
3. søndag efter H3K
29/1
Skæve
10.30	MV
4. søndag efter H3K
Februar
2/2
Skæve
19.00	MV
Kyndelmissegudstjeneste
5/2
Badskær
10.30	MV
Sidste søndag efter H3K
7/2
Badskær
19.00
MV
Gospel med konfirmander
12/2
Skæve
10.30	MV
Septuagesima
19/2
Hørby
10.30	MV
Seksagesima
26/2
Skæve
14.00
HMP	Fastelavn. Familiegudstjeneste med
					
efterfølgende tøndeslagning
Marts
5/3
Badskær
10.30	MV
1.søndag i Fasten
12/3
Skæve
10.30	MV
2. søndag i Fasten
19/3
Hørby
10.30	MV
3. søndag i Fasten
21/3
Badskær
17.30	MV
Kirkens Fortælletime
26/3
Skæve
9.00
JSM	Midfaste
MV: Mette Volsgaard, HMP: Helge Morre Pedersen, JSM: Johnny Søndberg-Madsen, KH: Kate Hyldgaard

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Torsdag den 22. december kl. 13.30 Julegudstjeneste med efterfølgende fællessang
Tirsdag den 10. januar, tirsdag den 14. februar, tirsdag den 14. marts
Ældre fra området er meget velkomne til at være med.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste
med altergang.
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.
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Babysalmesang

Efter en lang juleferie er tiden igen til babysalmesang - og jeg glæder mig.
Har du og din baby lyst til at være med? - så er det hver onsdag kl. 10.00 i Badskær kirke.
Første gang er onsdag d. 18. januar 2017.
Vi synger salmer med tørklæder, fagter, danser og nusser.
Babysalmesang er for babyer mellem 0-12 måneder og mor eller far. 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 den er roen, nærværet og mors eller fars stemme det vigtigste!
Bagefter går vi over i graverboligen og hygger os med formiddagskaffe.
Babysalmesang er gratis, du skal blot tilmelde dig til kirke- og kulturmedarbejder; Maria Kajgaard
på mobil: 2097 4763 eller på mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk.
Venlig hilsen Maria

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!

Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2017
Næste blad udkommer ultimo februar
Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk

Følg os både på Facebooksiden ”Skæve, Badskær og
Hørby Kirker” og www.skaeve-hoerbysogn.dk
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Juleoptakt
Søndag den 4. december kl. 16.00 i Badskær Kirke
Adventshygge
Tirsdag den 6. december: Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby fra kl 14.00 – 16.00. Husk: lille pakke
til pakkespil
Adventsgudstjeneste med korsang
Søndag den 11. december kl. 10.30 medvirker Ældresagens Sangkor ved gudstjenesten i Hørby Kirke
Julegudstjeneste for førskolebørn
Torsdag den 15. december kl. 13.00 i Skæve Kirke. For børnene i Hørby Børnehus og Dybvad Børnehave
og deres familier. De store børn går Lucia-optog.
Julekoncert
Torsdag den 15. december kl. 19.30 i Skæve Kirke
Med Tone Rahbek Pedersen, Kirkekoret og Bo Møller. Fri entré. Se side 3
Julen i kirkerne – se gudstjenestelisten side 26
Helligtrekongersfest
Tirsdag den 3. januar: Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Musikalske indslag.
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 17. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25
Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 2. februar i Skæve Kirke kl. 19.00. Musik gudstjeneste med tid til fordybelse. Niels Ole Sørensen spiller
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 7. februar i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Kirsten Christensen om ”Mit lyriske
husapotek”
Gospelkoncert med konfirmanderne
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00 i Badskær Kirke. Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger under
ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen
Fastelavn
Søndag den 26. februar kl. 14.00 i Skæve Kirke
Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tøndeslagning.
Sogneaften
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i Hørby Sognehus. Søren Hoff Brøndum fortæller om: Mit dobbeltliv
med svigerfar som hovedjæger og mit arbejde i Ecuador med indianerne.
Sogneindsamling
Søndag den 12. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. Pengene
fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. Indsamlingen arrangeres lokalt i de forskellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er også med! Efter indsamlingen bydes der på pizza.
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen på telefon: 98 86 90 98
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 21. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25
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