
Marts - Maj 2017
Sognebladet

for Skæve og Hørby



1. akt: Palmesøndag: Optakt
Noget stort er i gærde: Jesus rider ind i Jerusalem 

og hyldes som konge, folk vifter med palmegrene og 
råber i begejstring… Men mørke uvejrsskyer hænger

over optoget.
9. april: Skæve Kirke kl. 14.00 - Minikonfirmanderne medvirker.

2. akt: Skærtorsdag: Fællesskabet
Jesus spiser sammen med sine venner, disciplene. Under måltidet uddeler han brød

og vin, mens han siger: ”Dette brød er mit legeme, denne vin er mit blod”.
13. april: Badskær Kirke kl. 18.00, Kirkekoret medvirker - Efterfølgende Påskemåltid i
Sognehuset i Hørby. Tilmelding: 9886 4110 (se bagsiden).

3. akt: Langfredag: Domfældelse og død
Jesus anklages for at være en forbryder, der har overtrådt både Guds og menneskers love…
Og han dømmes til døden.
14. april: Hørby Kirke kl. 10.30 - Der veksles mellem læsninger, fællessang og musik.

4. akt: Påskedag: Sejr og liv
Tidligt påskemorgen sker det, der ikke kan ske: Jesus står op af graven. Sorg er vendt til
glæde – mørke til lys – død til liv!
16. april: Skæve Kirke kl. 10.30 - Festgudstjeneste med dåb

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
Flere af Jesu venner går til graven i sorg, men møder den opstandne Kristus.
17. april: Badskær Kirke kl. 10.30 – Fælles gudstjeneste for Skæve, Hørby, Volstrup,
Understed og Karup sogne. Skæve-Hørby Kirkeband medvirker.

Marts, april og maj – Nu er det igen forår med fuglesang, blomster og lysere dage.
Og med foråret følger også kristendommens største højtid: Påsken, hvor vi gennemlever Jesu 
pine, død og opstandelse.
Påskens historie er som et drama i flere akter, hvor man ledes igennem hele følelsesregisteret.
Følg dramaet i kirkerne: 
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Påskens fantastiske fortælling
- i 5 akter



Søndag d. 12. marts 2017 håber Skæve-Hørby at sende så mange frivillige
indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte 
mennesker en håndsrækning.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte 
oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går 
dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt 
andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet. 

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder
helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men 
også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.” 

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser 
hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver 
i stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af,
hvordan pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:

•	 Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til 
at sælge eller spare op.

•	 Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen 
for at få en uddannelse.

•	 Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte 
ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.

•	 Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, 
bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.

Sæt allerede nu kryds ved datoen

Du kan melde dig som indsamler til Henning Holm Olesen, 9886 9098 
eller møde op den 12. marts kl. 12 (efter gudstjenesten i Skæve Kirke) på Skævevej 
67 i konfirmandstuen.

Del din søndag med verdens mest udsatte
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Siden sidst:
Der er nu 31 børn i børnehaven, og vi har siden jul, 
budt velkommen til: Emilia, Bastian og Felix. I februar 
og marts måned byder vi velkommen til: Isa, Markus, 
Daniel, Frederik, Elli, Andreas og William.
1. februar begynder Robin, Jonathan og Caroline i sko-
le, vi ønsker jer alle alt godt fremover, og kom gerne på 
besøg i børnehaven.

Aktiviteter:
I november måned lavede alle børnene julegaver til 
deres forældre, de malede og pyntede et lille staffeli 
med billede af dem selv. Det gik fint med at holde på 
hemmeligheden om hvad pakken indeholdt, for de fik 
den først med hjem 4 dage før jul, og da havde mange 
glemt hvad de havde pakket ind!

 Vi havde nogle rigtige hyggelige dage i december må-
ned. Nissen flyttede ind på loftet, og skrev sjove breve 
til os hver dag Her er et lille uddrag:
 ” Alle de andre nisser sagde, at nu skulle vi i bad. Men skal 
vi ikke have risengrød? spurgte jeg. Jo, sagde de andre nisser, 
men vi skal i bad først. Så smutter jeg hjem, for vi nisser kan 
ikke lide at bade, men alligevel skal vi i bad hver år inden jul! 
Nissemor nåede at snuppe mig i ørerne, og hev mig hen til 
baljen og smed mig op i vandet! FØJ, hvor var det ubehage-
ligt! Men risengrøden smagte bare så godt bagefter”

Der blev også lavet en masse julepynt, og vi havde 
julefrokost og var til gudstjeneste i Skæve kirke. De 
ældste børn gik Luciaoptog sammen med de ældste fra 
Hørby børnehus. Dejligt at møde dem i kirken samti-
digt med os.

Vi var også i Dybvadgård skov, hvor NISSEN, havde 
lagt et brev til os, han skrev, at der var slikposer gemt 
til os i børnehaven. Nogle store børn fandt dem gemt i 
en sæk i gaderoben, og derefter var der HYGGE.

Krudtuglestuen og Vildbassestuen har indtil sommer-
ferien fokus på LÆREPLANSTEMAET SPROG.
SPROGLIGE FÆRDIGHEDER er ifølge vores LÆRE-
PLANER, en indgangsdør til verden, dvs. en mulighed 
for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at 
støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevel-
ser, de har i dagligdagen.
Børnene skal til at arbejde med plancher samt tegnin-
ger ud fra fortællinger. I små samlinger, ”fisker” bør-
nene ORD, som forklarer overbegreber, f.eks., legetøj, 
mad, tøj mm.

Troldestuen (de kommende skolebørn) arbejder med 
LÆREPLANSTEMAERNE PERSONLIG UDVIKLING 
OG SOCIALE KOMPTENCER.
LÆRINGSMÅLENE ER: at børnene udvikler kompe-
tence til, at have indlevelse i andre, at være psykisk 
robust, at etablere og fastholde venskaber, at indgå og 
bidrage i samspil med andre. 
Pt. er der fokus på ”den gode stol”, hvor børnene øves 
i at være i centrum. Det er vigtigt at øge troen på sig 
selv samt øve i at lytte på andre.
Nyt tiltag er, at børnene skal til at arbejde med ord og 

Nyt fra Dybvad børnehave
opgaver, som er udviklet af skolen i form af en mappe. 
Den indeholder, f.eks, ugens ord, bogstaver, plakater, 
sange, rim og remser samt lidt lektiearbejde. Vi glæder 
os, og spændende med alle de nye ting i mappen.

Nu går vi snart vinterferien i møde, og ugen efter slår 
vi katten af tønden.

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Ca. 50 friske motionister trodsede bidende kulde og slud, 
da Dybvad Borgerforening og Dybvad Idrætsklub lørdag 
den 4. februar om formiddagen havde indbudt til ”løb 
med mening”; Gå/løb Med 9352 Dybvad i Søparken - og 
bidrog derved med 6.005,- kroner til Danmarks Indsam-
ling. I en stærk slutspurt, og med lidt ekstra benarbejde 
fra byens Boldklub, Idrætsklub, Handelsstandsforening 
og Borgerforening, lykkedes det imidlertid hen under 
aftenen at få rundet 9352 Dybvads bidrag til Danmarks 
Indsamling op til 10.005,- så byen kunne komme på skær-
men i aftenens show. 

Og så skulle vi hilse fra Youtube-stjernen Rasmus Brohave, der tog imod beløbet, og sige ”Stærkt gået, Dybvad”. 
Tak til Dagli’Brugsen og Dybvad Kro for sponsering af drikkevarer og dejlig suppe til dagens arrangement! 

Danmarks Indsamling i Dybvad

Dybvad Borgerforening afholder

GENERALFORSAMLING

onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30

i Søparkhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Se mere på www.dybvadby.dk og

Dybvad Online på Facebook

Cirkus Maskot kommer til Dybvad
den 14. april og sætter teltet op i Søparken.
Kom og oplev en sjov og hyggelig
familieforestilling.
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Onsdag den 1. februar var en helt særlig dag på Hørby 
Skoleafdeling.
Ude foran skolen var flaget hejst og inde på skolen 
samledes alle børn i aulaen og gjorde klar til sang og 
velkomst. Der var nemlig 4 nye børn der skulle starte 
i skole. Men der var også en ekstra gæst. Borgmester 
Birgit Hansen var nemlig kommet på besøg, så hun fik 
også lov at ”rulle”  i skole.

Sammen med de 4 nye børn gik hun mod aulaen gen-
nem en flot flagallé som 3. årgang lavede – imens sang 
alle børn og voksne skolens velkomstsang. I aulaen 
blev børnene, deres forældre og borgmesteren budt 
velkommen af afdelingsleder Kari Drengsgaard. Efter 
lidt snak og endnu en sang blev de 4 nye børn og borg-
mesteren kaldt op foran forsamlingen. Her kom de nye 
børns ”store-ven” op for at hjælpe dem ned på deres 
stamhold. Borgmesteren fik også tildelt en ”stor-ven” 
der skulle hjælpe hende og vise hende rundt på skolen.
På borgmesterens tur rundt på skolen blev hun taget 
godt imod i alle klasser. Hun gav sig god tid og spurg-
te interesseret ind til børnenes aktiviteter, og børnene 
spurgte ind til, hvad hun lavede som borgmester. Hun 
fik også gaver og kage af nogle børn.

Efter rundvisnin-
gen var der tid til at 
fortælle om hver-
dagen på skolen. 
Afdelingsleder Kari 
Drengsgaard, Skole-
distriktsleder Annette 
Nedermark og nogle 
af skolens lærere 
havde en snak om 
skolestruktur,
læringsmål og daglig-
dagens udfordringer. 

Hørby Skoles SFO har 1 gang om ugen gennem en 6 
ugers periode haft besøg af kunstneren Lotte Dyhr-
berg. 
Lotte Dyhrberg har boet i San Francisco i 34 år. I 2014 
vendte hun hjem til fødebyen Frederikshavn.
Samarbejdet er kommet i stand gennem en pulje penge 
i kommunen, hvor man kunne søge til projekter i SFO-
regi i forbindelse med at skabe en SFO-profil 
20 børn i alderen 6-10 år fra Spilloppen og Miniklub-
ben har deltaget i projektet. Børnene har arbejdet med 
3 forskellige temaer og materialer.

Første tema var 
”Dyr i bakkerne”. 
På masonitplader 
er der blevet malet 
et landskab med 
acrylmaling. De 
skulle forestille sig, 
hvor deres egen lille 
oase skulle være, 
om det var i skoven, 
i junglen eller måske hjemme i baghaven. Derefter 
viste Lotte forskellige måder at tegne dyr på. Børnene 
tegnede deres dyr på papir. Disse dyr blev så limet på 
malerierne.

Andet tema var ”Min 
familie”. Her skulle 
børnene lave en teg-
ning af egen familie. 
Også her viste Lotte 
forskellige teknikker 
til at tegne et men-
neske. Børnene gik så 
i gang med at tegne. 
Det blev til mange 

skønne og sjove tegninger.  Tegningen blev derefter 
placeret på en tynd skumplade, hvor de igen skulle 
tegne oven på tegningen, så motivet blev ført over på 
skummet. Til sidst blev der rullet blæk på pladen, og 
der blev lavet et flot tryk på kraftigt papir. Det skulle 
selvfølgelig i ramme

Sidste tema var ”Louise 
Nevelson Skulpturer”. 
Louise Nevelson var en 
kunstner der levede fra 
1898 – 1988. Nevelson 
skabte en perlerække af 
skulpturer – fortrinsvis 
i træ – som man kan 
kalde tredimensionelle 
papirklip. Denne teknik 
skulle børnene efterlig-
ne. På et låg fra en sko-
tøjsæske limede de alle 
mulige slags materialer. 
Der var små træklodser, 

Borgmesteren
rullede i skole

Kunstneren Lotte Dyhrberg
åbnede fernisering i HØRBY SFO
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Glimt fra standerhejsning for dame- og herresenior lør-
dag den 11. februar, hvor godt 30 spillere var mødt op 
for at hejse flaget ved Dybvad Stadion, deltage i en let 
træning samt nyde den efterfølgende suppe i klubhu-
sets varme...

Dybvad Boldklub

GoRun - en success i 
Søparken

Igennem næsten et år har der været stor opbakning til 
GoRun i Søparken, der foregår hver søndag formiddag 
kl. 10.

barbiesko, pastaskruer, legoklodser og mange andre 
små ting. Afslutningsvis fik det et lag med sølvspray. 
Det blev til nogle meget fantastiske og smukke skulp-
turer eller tredimensionelle malerier.
Børnene har været utrolig engageret i projektet. Der er 
blevet arbejdet dybt koncentreret, og de har gjort sig 
stor umage. Lotte har også været en rigtig god og dyg-
tig inspirator for børnene. De har lyttet opmærksomt 
og interesseret.

Som afslutning på forløbet skulle der selvfølgelig 
være fernisering.  Forældre og søskende var inviteret. 
Pædagog Linda Christensen, som også har deltaget i 
projektet, bød velkom-
men, og Lotte Dyhr-
berg holdt åbningstale, 
og her fik børnene ros. 
”I Hørby er der nogle 
meget dygtige, flittige, 
engagerede og høflige 
børn”. Efter talen blev 
guldbåndet klippet, 
og der blev serveret 
saft, kage og kaffe. De 
flotte kunstværker blev 
beundret og børnene 
viste stolt frem og for-
talte om netop deres 
billeder. 
Det har været et helt 
fantastisk forløb, og vi håber meget, at det kan blive en 
gentagende begivenhed.

Hilsen
Conny Egeborg, pædagogisk assistent

(har deltaget i projektet med Linda Christensen.)
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Gospel med konfirmanderne, februar 2017

 

  

Dybvad Handelsstandsforening & Dlg Dybvad 
inviterer alle til  

DYRENES DAG 

Lørdag d. 20. maj                
kl. 10.00 - 13.00                                                    

En dag for hele                   
familien! 

BØRNEDYRSKUE      
(HUSK TILMELDING)                                                          

MASSER AF DYR                                 
VETERANTRAKTORER                   

Boder Aktiviteter og meget mere! 



7. marts kl. 19.00: Søren Hoff Brøndum fortæller om: ”Mit dobbeltliv 
med svigerfar som hovedjæger og mit arbejde i Ecuador med indianerne”

4. april kl. 14.00: Helge Morre Pedersen
fortæller om ”Påske”

2. maj kl. 14.00: Kirsten Munkholt
fortæller om bogen ”Prinsesserne”

Alle møder foregår i sognehuset i Hørby
Skæve-Hørby menighedsråd
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Sogneeftermiddage

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

Det nye menighedsråd

Annie Holdorf (Kirkeværge, Skæve), Henning Holm Olesen (Formand), Joanna Johansen, Hans Abildgaard (Næst-
formand), Jonna Boelskifte (Kirkeværge, Badskær), Jytte Thomsen (Kontaktperson), Tove Hosbond (Kasserer), 
Carsten Aarup (Kirkeværge, Hørby), Mette Volsgaard (Præst)



Nyt fra Hørby Børnemusikfestival
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Vores minikonfirmander besøger alle 3 kirker i sognet, 
under deres forløb som minikonfirmand.
Turen var kommet til Hørby Kirke og her fik vi også 
besøg af Esben Højen, som er bedemand.
Esben fortalte alle de ivrige minikonfirmander om 
hvad en bedemand laver og viste dem de
forskellige kister og urner man kan blive begravet i, 
samt hvordan en kiste ser ud indeni. Der blev
stillet mange spørgsmål og kigget ivrigt når Esben 
viste og fortalte. En spændende og anderledes
dag til minikonfirmand.

Besøg af bedemand til minikonfirmand

Planlægningen af Hørby Børnemusikfestival 2017 er 
nu godt i gang. Vi glæder os til at fylde pladsen ved 
Hørby Efterskole med glade børn og deres voksne for 
4. gang den 10. Juni 2017. Der er noget at leve op til 
efter 3 år med god musik, god stemning og godt vejr! 
 
Flere kunstnere har allerede meldt sig klar, og vi er 
stolte over at kunne præsentere så stærkt et hold: 
 
Mek Pek åbnede festivalen i 2013, og er nu tilbage med 
masser af sange som både store og små kan synge med 
på. 
 
Skæve-Hørby Kirkekor består af 30 sangglade piger 
fra 4. til 9. kl. 

Michael Back er kendt af mange musikglade børnefa-
milier og henvender sig især til vores yngste gæster. 
 
Wafande den kendte musiker og sanger der altid spre-
der god energi og smil på sin vej, dommer i The Voice 

Junior, og deltager i Toppen af Poppen, kommer også 
til Hørby 10. Juni 2017. 
 
Desuden vil der som tidligere være masser af aktivite-
ter på pladsen for alle, bla kæmpe sæbebobleområde, 
Krea-værksted, børnebar, glittertatoo, ansigtsmaling, 
boldleg og forhåbentlig kommer Falck og militæret 
igen med deres store køretøjer. Alt det gode i kender 
fra sidst, og noget nyt ind i mellem. 
 
Husk, når indgangen er betalt er alle aktiviteter gratis - 
og frokosten er også inkluderet! 
 
Biletter kan købes på Hørby Efterskoles kontor i åb-
ningstiden, samt på vores hjemmeside www.hoerby-
boernemusikfestival.dk hvor du også kan finde flere 
oplysninger og billeder fra tidligere år.

 
Vi ses til Hørby Børnemusikfestival 10. Juni 2017
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Indre Mission - Dybvad
Program forår 2017

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.

Tirsdag d. 21. marts: Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Thorshøj.

Tirsdag d. 18. april: Fritidsforkynder Paul Holm, Ålborg.

Mandag d. 24. april –
onsdag d. 26. april: Kredsens seniorlejr Vesterskoven.

Tirsdag d. 9. maj: Missionær Bent Andersen, Hjørring.

Torsdag d. 18. maj: Kredsens forårsfest v. Sognepræst Per Rasmussen, 
Skagen.

Søndag d. 11. juni: Udflugt. – Program følger.

Tirsdag d. 20. juni: Poul Nielsen, Orlogshjemmet i Frederikshavn.

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

Aalborg Stift har lige siden Berlinmurens fald haft ven-
skabskontakt med den lutherske kirke i Sachsen.

Der har været mange besøg begge veje, og nu er det 
igen vores tur til at besøge dem, nemlig i dagene 6-10. 
september.

Sachsen var en del af det gamle DDR, hvor kirken blev 
strengt undertrykt, og de ældre medlemmer af menig-
hederne husker tydeligt den tid. Selv om deres børn 
og børnebørn er vokset op i frihed, er kirken fortsat 
præget af, at det ikke har været omkostningsfrit at 
være kristen, og de økonomiske vilkår er langt sværere 
end i Danmark. Ikke desto mindre knokles der på med 
stort livsmod og energi.

Tag med til Sachsen - og se kirkens diakonale arbejde
Turen denne gang har fokus på kirkens diakonale 
arbejde, som i Tyskland er langt mere omfattende end 
i Danmark.

Vi tilbyder en rejse for interesserede, hvor man også 
møder medlemmer af den lutherske kirke i Sachsen 
privat.

Vi kører i private biler, som fyldes op – der udbetales 
kørselsgodtgørelse til føreren – og kan dermed gøre 
turen for en samlet pris af kun 1600 kr. pr. person.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mor-
ten Jødal. tlf. 24 60 72 03, e-mail morten@joedal.dk



12 

Set og sket i sognene

”Højskolesang og Håndmadder” i november Skæve-Hørby Kirkekor i Skæve Kirke

Det 1. lys tændes Frederikke og Anette synger duet ”Gospel for børn” synger i Badskær Kirke

Minikonfirmander opfører krybbespil ”Voksenkoret” synger acapella

Ældresagens Sangkor synger i Hørby Kirke Juleevangeliet med dukker Maria fortæller
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Kalle Kamel hilser på børnehavebørnene fra 
Hørby og Dybvad

Julekoncert i Skæve Kirke

Englene kigger påJosef og Maria med JesusbarnetHyrderne på vej 

Krybbespil i Badskær Kirke juleaften

Bethlehemsstjernen lyser Kirkens Fortælletime i januar
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Nyt fra Dybvad Ældrecenter og Hyggeholdet
Her i det nye år kan vi tænke tilbage på en god tid før 
jul. Julemarked blev godt overstået med fin opbakning 
og god stemning. Juleoptoget for at finde julemanden 
var så stort, at der næsten ikke var plads, men det var 
en fin oplevelse med hyggelige julesange. Anette Spo-
lum havde inviteret til en dejlig julefrokost for beboere 
og Hyggeholdet, hvor musikken blev leveret af Poul 
Erik.

De nye år startede med en flot middag for frivillige på 
Aktivitetscentret i Bangsbo med fin underholdning og 
rigtig god stemning.

De flittige sypiger er godt igang; husk også at der er 
sangeftermiddag om torsdagen. Der er fine mande-
ture hver anden uge, en tur var gennem Stagsted Skov 
til Tylstrup, over fjorden til Nørholm Enge videre til 
Hals- Egensefærgen og hjem langs kysten.

Damernes Butik kommer d. 28-3 og Dybvad Kro har 
lovet en omgang gule ærter, det glæder vi os til. 

Så kommer der også Hyggequiz og Bankospil.

Albæk-Voer fonden har givet os støtte og sammen med 
penge fra Hyggeholdets Venner bliver det muligt d. 
15-3 kl. 14 at få underholdning med Michael Winckler 
og dertil stort kagebord.

Det er dejligt, at så mange har meldt sig til Hyggehol-
dets Venner, det føles som et fint skulderklap. For 100 
kr. om året kan man støtte, hvis man ikke synes man 
har overskud til ellers at hjælpe.

Tænk på at møde op til aktiviteter, det er hyggeligt for 
beboerne med folk udefra - og har man tid og kræfter, 
er der altid plads til flere på holdet.

Personalet på Aktivitetscentret og Hyggeholdet
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Der er ikke så meget nyt under solen, når vi skal gøre 
sæsonen 2016 op. Det blev nemlig igen en flot sæson. 
Næsten alle aktive fra sidste år på denne tid fortsatte 
med atletikken, og vi fik endda yderligere tilgang, så 
vi året igennem har haft både ”de små” og ”de store”, 
som har trænet flittigt og lavet masser af fine præsta-
tioner både ude og inde.

Dybvad IK har gjort sig flot bemærket både indenlands 
og udenlands. Vi deltog som sædvanlig i Sävedalsspe-
len hos vores svenske venskabsklub i Göteborg, hvor 
det blev til adskillige medaljer efter flotte resultater. 
Også dejligt at se, at selvom om der var en aldersfor-
skel på 6 år mellem yngste og ældste, blev det også en 
rigtig god social tur. Ingen tvivl om, at der bliver rift 
om pladserne, når der indbydes til 2017-udgaven af 
Sävedalsspelen, der i år afvikles 9.-11. juni.

Dybvad IK var også repræsenteret med en enkelt aktiv 
ved et af verdens største ungdomsstævner, nemlig 
Världsungdomsspelen, også i Göteborg, og her blev 
det endda til medalje i det skrappe selskab.

Dybvad IK gjorde det også flot med mange medaljer 
ved DGIs landsmesterskaber, der blev afviklet inden-
dørs i Århus og udendørs i Nyborg. Igen med god 
vægt på det sociale.

Der var også medaljer til Dybvads aktive ved de vest-
danske mesterskaber, der blev afviklet i Århus, Skive 
og Sæby, henholdsvis inde, bane og mangekamp.

Flot år for Dybvad IK Atletik
Aalborg AM er ved at opbygge en tradition med 
stævnet ”Sidste Chance”, en af de sidste dage i året. De 
fleste aktive rykker op i en ny aldersklasse ved årsskif-
tet, og derfor er det altså sidste chance for at sætte en 
ny PR i den gamle aldersklasse. Dette stævne afvikles i 
Gigantium, hvor man kan løbe 60 m sprint og har 150 
meter rundbane. I Dybvadhallen er der 30 m sprint og 
kun 100 meter rundbane. Enkelte af vores aktive har 
også i ”vinterens” løb lavet flotte resultater på en
”rigtig” rundbane i Skive, der er 200 m lang og har 
hævede sving.

Vores aktive har også vist fine resultater ved den 
række af nålestævner og landsdelsmesterskaber, både 
inde og ude, som DGI-klubberne, Aalborg, Hjørring, 
Sæby og Dybvad, har stået som arrangører af. Dybvad 
IK har hver gang fået stor ros for afvikling af de stæv-
ner, der er blevet holdt i Dybvadhallen og på Dybvad 
Atletikstadion. Så stor tak til forældre og andre, der 
har hjulpet som dommere. Samtidig også en stor tak til 
klubbens sponsorer.

Også dejligt at se, at Dybvad IK var flot repræsenteret, 
da Frederikshavn kommune belønnede vundne vest-
danske mesterskaber hos DAF og landsmesterskaber 
hos DGI i 2015 med ”GODT GÅET PRISEN” ved et 
arrangement i Det Musiske Hus i maj måned.

Som det fremgår af nedenstående indstilling, bliver 
Dybvad IK også pænt repræsenteret, når resultaterne 
fra 2016 belønnes med prisen.

Frederikshavn Kommunes Godt Gået Prisen 2016

Dybvad Idrætsklub – Atletik - Vundne Mesterskaber 2016

DAF: Dansk Atletik Forbund - DGI: Danske Gymnastik- Og Idrætsforeninger

CHRISTENSEN, Nils - 1989 DGI Landsmesterskab inde kuglestød      10.29 Århus 270216

LISBORG, Signe - 2001 DGI Landsmesterskab bane højdespring        1.47 Nyborg 20-210816

NIELSEN, Emil - 2006 DGI Landsmesterskab inde kuglestød       8.43 Århus 270216
 DGI Landsmesterskab bane højdespring       1.10 Nyborg 20-210816  
   boldkast     42.38
   kuglestød       9.20
SCHOLTEN, Jelmer - 2004 DAF Vestdansk inde 800 m løb 2.34.98 Århus 300116 
 DGI Landsmesterskab inde 60 m hækkeløb 12.21 Århus 270216
 DAF Vestdansk bane trekamp       Sæby 040616
 DAF Vestdansk bane 600 m løb  1.45.78 Skive 190616
 DGI Landsmesterskab bane 800 m løb  2.28.64 Nyborg 20-210816
   Spydkast     28.31  

SCHOLTEN, Sigrid - 2001 DGI Landsmesterskab bane længdespring 4.55 Nyborg 20-210816

SKOVSGAARD, Niels - 2005  DGI Landsmesterskab bane kuglestød       8.55 Nyborg 20-210816
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Hørby Bazar

5 års fødselsdag
Bazar ideen udsprang for 5 år siden…
Siden er det bare gået stærkt. I 2013 fyldte vi gym-
nastiksalen på Hørby skole med dejlige boder med 
genbrugsting. I 2014 flyttede vi på Hørby Efterskole, 
hvor vi benyttede HE´s faglokaler til at huse 54 boder. 
I 2015 fik vi lov til at indtage efterskolens hal, hvor hele 
77 spændende boder kunne præsentere deres kram. 
Sidste år kunne vi præsentere ikke mindre end100 
boder. Det vil vi også rigtig gerne i år.
Men succesen afhænger af jer derude. Vi laver en 
fantastisk hyggelig ramme, hvor du /I kan føle jer vel-
komne. Vi sørger for en dejlig Cafe, hvor der kan købes 
diverse drikkevarer og lækkerier. Overskuddet fra 
standleje og cafesalg går til projekter, som støtter børn 
og unge i Hørby og omegn. Sidste år kunne Hørby 
BørneMusikfestival og Hørby Bylegeplads dele hele 
kr. 10.000. Det varmer, når man kan dele ud og gøre en 
forskel.

Budskabet kommer derfor her:

Kan du finde dig selv i en eller flere af følgende:

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

• Du ved ikke af, at du mangler noget, men vil da 
gerne støtte en god sag og hygge dig i cafeen, hvor 
der sælges boller, frokostboller, kage, frugt, kaffe/
the, sodavand mm. – alt til billige penge.

• Du har skabene/loftet fyldt af tøj, sko, tasker, 
legetøj, pynteting og lignende, men kan ikke rigtigt 
nænne at smide det væk. Men du vil gerne tjene en 
lille skilling ved at sælge det, og samtidigt vide, at 
andre bliver glade for handlen. Eller måske er du 
den kreative type, som laver så meget, at du sælger 
ud af det. 

Så ses vi!

Palmesøndag den 9. april kl. 11-16
i hallen på Hørby Efterskole

Gratis Adgang 

Vi har oprettet en begivenhed på Facebook ”Hørby 
Bazar”.

Standleje/bord er kr. 100. 
Vi starter booking af stande i begyndelsen af marts. 
Følg med på Facebook eller kontakt/læg besked til os 
på nedenstående telefon numre. 
Gå ind og tilkendegiv at du kommer, inviter flere af 
dine venner og mød glad op og gør en god handel. Del 
gerne begivenheden med dine venner. Vi sætter også 
plakater op lokalt, hvor du kan finde de oplysninger, 
som du har brug for.
Vi glæder os til at se dig/jer!

Med venlig hilsen
Hanne Jakobsen (mobil 26 73 55 02)

Ann Bang (mobil 24 62 04 36)
Helle Brinkmann Larsen (mobil 42 40 60 72)

Så hold denne søndag ledig til en hyggelig dag i
genbrugstankens tegn.
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Billederne er fra teaterkoncerten ”Rædselskabinettet” og 
juleshow i Metropol i Hjørring.
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”Luthers Alene” – en musical

Det er i år 500 år siden reformationen fandt sted, og 

netop denne historiske begivenhed danner rammen for 

årets musical på Hørby Efterskole. Luthers opgør med 

den katolske kirke, hans afstandstagen fra afladstanken 

og de 95 teser, der blev hamret op på døren til Wit-

tenberg Slotskirke, har været inspiration for musicalen 

”Luthers Alene”, der i starten af april vil have præmi-

ere på Hørby Efterskole. I musicalen ”Luthers Alene” 

følger vi den unge pige Augusta, der i sin søgen efter 

job flytter til en ny by, hvor alt i sit udgangspunkt er 

idyl og lutter lagkage. Under overfladen findes dog et 

brødebetynget folk, der, fyldt med skyldfølelse, lever 

et liv styret af borgmester Tempo og hans undersåtter. 

Fortællingen foregår i nutiden, og samfundsudfordrin-

gen som Augusta kæmper imod er i dag ligeså aktuel, 

som den var i Martin Luthers tid for 500 år siden. 

Musicalen er skrevet og komponeret af skolens lærere 

og fremføres af eleverne på Hørby Efterskole. Vi har 

på Hørby Efterskole i dette skoleår både lavet tea-

terkoncerten ”Rædselskabinettet” i forbindelse med 

spil-dansk dagen og det traditionsrige juleshow, så ele-

verne er klar og spændte på at tage hul på årets store 

performanceprojekt – netop musicalprojektet.

Musicalen er for alle, såvel unge som gamle, og har 

præmiere onsdag d. 5. april. 

Musicalen spiller på følgende dage på Hørby Efter-

skole: 
 Onsdag d. 5. april kl. 19.30

  Torsdag d. 6. april kl. 19.30

  Fredag d. 7. april kl. 19.30

(Billetter kan bestilles på 98 46 63 00.) 

Derudover spiller forestillingen også på Vendsyssel 

Teater tirsdag d. 11. april kl. 19.30

Hørby Efterskole
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Musical

Efter vinterens aktiviteter med bl.a. en skitur til Dagali 
i Norge er det nu forårets aktiviteter, der står for døren, 
og på Hørby Efterskole er det ikke mindst den årlige 
musical, der løber af stablen op til Påske, som er med 
til at udfore de involverede elever til at blive færdige 
med alle forberedelser og prøver, så alt klapper på 
premiereaftenen.

Hørby Efterskole har i over 30 år hvert år skrevet, kom-
poneret og produceret sine egne musicals. 
Herigennem er skabt en tradition, som har været med 
til at udvikle efterskolen. Et musicalprojekt på Hørby 
Efterskole er andet end blot flot udklædning og god 
musik. Det er faktisk et forum, hvor mange intelli-
genser, læringsstile og karakterdannelse mødes i en 
kreativ og udtryksfuld gryde, hvor elever i musik, 
drama og teknik i fællesskab med lærere skaber en 
forestilling, der for tilskuere er oplevende, æstetisk og 
rørende, men for de deltagende er lærerig og flytter 
grænser. 
I forbindelse med årets forestilling er der tre offentlige 
forestillinger 5., 6. og 7. april kl. 1900. Efterskolen ind-
byder alle interesserede fra lokalområde til at komme 
og se en af forestillingerne. Billetter kan bestille på 
skolen på 9846 6300.

9
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Hørby Camp 2017

Umiddelbart efter tiden med musical – i dagene man-
dag den 10 til onsdag den 12. april (lige inden Påske) er 
det muligt, at prøve efterskolelivet på Hørby Eftersko-
le. Det sker i forbindelse med, at skolen inviterer inden 
for til et tre-dages efterskoleophold.  
Campen er fyldt med oplevelser, som er plukket 
direkte fra efterskolehverdagen på Hørby. Camp-delta-
gerne kommer således til at stifte bekendtskab med et 
efterskoleskema, der både indeholde boglige fag samt 
mere interesse betonede valgfag, der bliver aktiviteter i 
skolens hal, i musikhuset og på skolens scene, ligesom 
alle elementerne fra efterskolehverdagen – morgen-
sang, måltider i spisesalen, lektiehjælp osv. – bliver en 
del af hverdagen for camp-deltagerne i deres tre dage 
som efterskolelever på Hørby. 
  
Campen henvender sig til alle, som går i 6., 7., 8. eller 9. 
klasse og som gerne vil oplevelse fælleskab, leg, læring 
og en lang række andre ting, som hører et efterskoleår 
til. På Hørby Efterskoles hjemmeside – www.hørbyef-
terskole.dk kan du hente flere informationer om Hørby 
Camp 2017.
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Glimt fra Juletræsfesten den 30. december. Der var 50 voksne og børn, som alle havde en rigtig dejlig aften.

Skæve Borgerforening
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Hørby-Dybvad Spejderne har været på fælles juletur, den 
første weekend i december mødtes ca. 40 spejdere, -både 
bævere, ulve, juniore og spejdere til en fælles weekend i 
Krogsholt Hytten ved Østervrå. Her blev der hygget inden-
dørs med snak, brætspil, god mad, julekonfekt, småkage-
bagning, quiz og leg på sovesalene. Udendørs med hønis-
ser, o-løb, træklatring og natløb.
Vi siger tak for en herlig weekend.

Det er helt vildt at vi allerede skriver 2017, så er spejderåret 
startet med masser af nye projekter og ideer, flere spæn-
dende mærker som vi skal tage, der udfordrer os og giver 
os flere færdigheder, så vi udvikler os både som spejdere 
og mennesker. Vi skal have fællesmøder sammen med 
Dybvad Spejderne og er også allerede i gang med at forbe-
rede den store Spejdernes Lejr til sommer, hvor både ulve, 
juniore og spejdere skal på lejr sammen med ca. 40.000 spej-
dere fra hele verden. Der er mange spændende opgaver der 
skal løses inden lejren, og der er væld af vilde aktiviteter på 
lejren, jo, der bliver nok at prøve.

Så har vi en rigtig sej spejdertøs, der har trodset blæst, 
kulde, regn og slud, men alligevel har gået i shorts hver 
dag i et helt år! –fra 21. januar 2016 – 21. januar 2017 –stort 
tillykke og godt gået Sara Elbo Olesen.

Der er 2 spejdere i gang med biky-mærket, som man kan 
få ved at cykle til spejdermødet hver uge, -sikker på de 
fortsætter resten af året til august.. Så har de et mærke mere 
at sy på. Men de er også friske på at starte med at sove i 
shelter en gang om måneden i et år, og mon ikke der er 
flere sjove mærker og udfordringer, der skal afprøves..!

Spejder er for alle skolebørn, du kan starte når du starter i 
skole og kan faktisk fortsætte hele livet.. En gang spejder, 
altid spejder. Der er en fascination i at lære at arbejde sam-
men som patrulje og udvikle sig selv og sine færdigheder, 
som man aldrig helt glemmer når man har været en del af 
et spejder- fællesskab. Samt det at kunne klare sig i naturen, 
værne om den og sine medmennesker, ”lytte til andres me-
ning og selv tage standpunkt” som der står i spejderloven. 
Vi lærer spejdere at tage del i, og ansvar for naturen og 
mennesker omkring os, men også fremmede i hele verden, 
vi engagerer os i lokalsamfundet og er villige til, at være 
med til at gøre en forskel, spejdernes vision er at ”Vi rykker 
verden med vilje”, noget som også vil fylde temaer på Spej-
dernes Lejr til sommer i Sønderborg, det bliver en fantastisk 
oplevelse for alle deltagere og besøgende.

Du er altid velkommen til at kigge forbi og være med,
vi kan altid være flere..

Evt. spørgsmål – se vores facebook gruppe;
”Hørby-Dybvad Spejderne”

Nyt fra KFUM-Spejderne

Bæverne 0. – 1. kl. i Hørby Spejderhus mandage kl. 17-18.15 

Ulve 2.- 3. kl. i Dybvad Spejderhus tirsdage kl. 18-19.30

Juniore 4.- 5. kl. i Dybvad Spejderhus tirsdage kl. 18-19.30

Spejdere fra 6. kl. og opefter i Hørby Spejderhus onsdage kl. 18.30-20.15
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Døbte i sognene

Døbt 20. november 2016 i Badskær Kirke:
Alberte Guldbæk Grøntved.
Forældre: Henriette Guldbæk Grøntved og 
Simon Grøntved

Døbt 20. november 2016 i Badskær Kirke:
Jeppe Trærup Pedersen.
Forældre: Heidi Trærup Christensen og Mads 
Andreas Pedersen

Døbt 27. november 2016 i Skæve Kirke:
Josefine Saunders Skinbjerg.
Forældre: Heidi Saunders Thomsen og Daniel 
Skinbjerg

Døbt 21. januar 2017 i Skæve Kirke:
Ida Elisabeth Kjærulf Ranum.
Forældre: Kristine Ranum og Kristian Edvard 
Ranum 



Babysalmesang
Har du lyst til at kramme en af de små stjerner? Synge, danse, 
sanse og hygge i kirken, sammen med andre babyer og mødre? 

Så tilmeld jer til babysalmesang eller få mere info ved kirke- og 
kulturmedarbejder Maria Kajgaard på tlf.: 20974763 eller mail: 
maria@skaeve-hoerbysogn.dk. Vi starter når holdet er fyldt op.

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 4. april i Badskær Kirke
Tirsdag den 2. maj i Skæve Kirke

Kirkens Fortælletime - for børn i alle aldre
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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

Kirke-kulturmedarbejder, Skæve-Hørby
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 2097 4763
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Medlemmer af menighedsrådet:

Henning Holm Olesen, formand
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm@mail.dk

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

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

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

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

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

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

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

www.skaeve-hoerbysogn.dk

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



Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30
Bibeltime hos Lis og Vang Lundegaard, Hybenvej 3, 
Hørby
3. samling: Blodet og bjergene.

Onsdag den 12. april 2017 kl.19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, 
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.

Bibelkredsen Fredag den 16. juni 2017 kl. 18.00
Grillaften for bibelkredsen ved Karin og Ernst 
Oehlensclæger´s sommerhus ved Ålbæk.
Hvis nogen vil være behjælpelig med det praktiske, 
aftaler vi det ved bibeltimen den 10 maj.
Kassen betaler alle udgifter. Måske går vi en tur i om-
rådet. Karin og Ernst er vært for en kop kaffe.
Tilmelding senest den 10. juni, til Karin og Ernst tlf. 
20456108.
Vi kører fra Hørby brugs parkeringsplads kl. 17.15

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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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. 

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.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Kirkens kor
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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 14. marts, tirsdag den 11. april, tirsdag den 9. maj, tirsdag den 13. juni

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.

Marts 5/3 Badskær 10.30 MV 1.søndag i Fasten med Kirkebandet
 12/3 Skæve 10.30 MV 2. søndag i Fasten med Kirkekoret
 19/3 Hørby 10.30 MV 3. søndag i Fasten
 26/3 Skæve 9.00 JSM Midfaste
 31/3 Skæve 22.00 MV Ungdomsgudstjeneste med konfirmander 
      og Kirkeband
April 2/4 Badskær 10.30 MV Mariæ Bebudelse
 4/4 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 9/4 Skæve 14.00 MV Palmesøndag, familiegudstjeneste med 
      minikonfirmander
 13/4 Badskær 18.00 MV Skærtorsdag med Kirkekoret
 14/4 Hørby 10.30 MV Langfredag, liturgisk gudstjeneste
 16/4 Skæve 10.30 MV Påskedag
 17/4 Badskær 10.30 MV 2. påskedag med Kirkebandet
 23/4 Hørby 10.30 MV 1. søndag efter påske
 30/4 Skæve 10.30 MV 2. søndag efter påske
Maj 2/5 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 7/5 Badskær 10.30 MV 3. søndag efter påske
 12/5 Skæve 10.30 MV Bededag med konfirmation
 13/5 Hørby 10.30 MV Konfirmation
 14/5 Badskær 9.00 MV 4. søndag efter påske
 21/5 Skæve 9.00 HMP 5. søndag efter påske
 25/5 Hørby 10.30 MV Kristi Himmelfart med Kirkekoret
 28/5 Skæve 10.30 MV 6. søndag efter påske
Juni 4/6 Badskær 10.30 MV Pinsedag
 5/6  10.30  Fælles friluftsgudstjenste i Understed
 11/6 Skæve 10.30 MV Trinitatis
 18/6 Hørby 10.30 MV 1. søndag efter Trinitatis
 25/6 Badskær 9.00 JSM 2. søndag efter Trinitatis

MV: Mette Volsgaard, HMP: Helge Morre Pedersen, JSM: Johnny Søndberg-Madsen, KH: Kate Hyldgaard



Deadline for næste sogneblad: 1. maj 2017
Næste blad udkommer ultimo maj

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!

FØLG OS 
både på facebooksiden 

“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk
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Kom til spændende familieaften, hvor vi begynder med fællesspisning; hotdogs. 
Herefter får vi besøg af Irene Lerche fra Barnets Blå Hus i Frederikshavn, 
som vil fortælle for de voksne. Imens er der et sjovt program for alle børn.

Barnets Blå Hus startede op i Frederikshavn i 2016 og er et 
fri- og mødested for børn, der vokser op i familier, som har 

særlige udfordringer med stof- eller alkoholmisbrug. 
Barnets Blå Hus er et sted, hvor man kan møde 

andre med problemer i hverdagen. Man kan tale sammen, 
støtte hinanden og bygge nye venskaber. 

Vi slutter aftenen af sammen 
med fælles kaffe og kage. 

Tilmelding til Maria Kajgaard: 
2097 4763 eller 
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Skæve- og Hørby menighedsråd

Hotdogs og holdninger
Familieaften onsdag d. 15. marts 2017 kl. 17.30 - 20.30 i Sognehuset i Hørby

for hele 
familien

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrangementet 
er Gratis
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Musikgudstjeneste med Kirkebandet
Søndag den 5. marts kl. 10.30 medvirker Kirkebandet ved gudstjenesten i Badskær Kirke

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 indianerene”. Undervejs serveres der kaffe

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. Indsam-
lingen arrangeres lokalt i de forskellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er også med! Inden indsamlin-
gen bydes der på pizza. Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand Henning Holm Olesen 
på telefon: 98 86 90 98 eller man kan møde op på dagen på Skævevej 67. Se side 3.

”Hotdogs og Holdninger”
Familieaften onsdag den 15. marts fra kl. 17.30 - 20.30 i Sognehuset i Hørby. Aftenen begynder med fæl-
lesspisning, hvor der serveres hotdogs. Derefter er der program for børnene, og i mens vil Irene Lerche 
fra Barnets Blå Hus i Frederikshavn fortælle for de voksne. Aftenen slutter med fælles kaffe og kage. Se 
side 27.

Ungdomsgudstjeneste
Fredag den 31. marts kl. 22.00 er der gudstjeneste for unge i Skæve Kirke forberedt af konfirmanderne. 
Kirkebandet spiller. En stemningsfuld aftengudstjeneste. Alle er velkomne!

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 4. april i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Helge Morre Pedersen: ”Påske”

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 4. april kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 23

Familiegudstjeneste med Påskespil
Palmesøndag den 9. april er der familiegudstjeneste i Skæve Kirke kl. 14.00. Minikonfirmanderne opfø-
rer påskespil

Påskemåltid
Skærtorsdag den 13. april indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med gudstje-
neste i Badskær Kirke kl. 18.00, hvor Skæve-Hørby Kirkekor medvirker. Derefter samles vi i Sognehuset 
i Hørby til fællesspisning. Spisningen koster 50 kr. pr. person. Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller på 
mv@km.dk

2. Påskedag - Musikgudstjeneste
Mandag den 17. april kl 10.30 medvirker Kirkebandet ved gudstjenesten i Badskær Kirke

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 2. maj i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Kirsten Munkholt: ”Prinsesserne”

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 2. maj kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn i alle aldre. Se side 23

2. Pinsedag
Mandag den 5. juni kl. 10.30 holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles
gudstjeneste i det fri. Gudstjenesten foregår i Understed – sted følger senere


