Sognebladet
for Skæve og Hørby

Marts - Maj 2018

Påskens fantastiske fortælling i 5 akter
Af sognepræst
Mette Volsgaard

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:
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.
25. marts: Badskær Kirke kl. 10.30 - 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”.
29. marts: Skæve Kirke kl. 18.00, Kirkekoret medvirker - Efterfølgende Påskemåltid i Sognehuset i
Hørby. Tilmelding: 9886 4110 eller mv@km.dk.

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.
30. marts: Badskær 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!
1. april: Hørby Kirke kl. 10.30 - Festgudstjeneste med
musik ved Kirkebandet

5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter

Flere af Jesu venner går til graven i sorg, men møder
den opstandne Kristus.
2. april: Skæve Kirke kl. 10.30 – Fælles med VolstrupUndersted-Karup
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Folkekirkens Nødhjælp samler håb ind
Søndag den 11. marts står i håbets tegn hos Folkekirkens Nødhjælp og indsamlingsledere i hele landet. Den årlige indsamling sætter fokus på innovative og bæredygtige
projekter, der trodser klima-udfordringer og giver håb for fremtiden.

Nye veje til håb
”Nødhjælp er så meget mere end vandflasker, der kastes ud fra lastbiler. I kapløbet
med klimaforandringer, sult og nød skal der hele tiden tænkes i innovative og bæredygtige baner. Det er det, vi gør, når vi underviser i at dyrke køkkenhaver på højkant
for både at spare vand og firedoble høsten. Eller at avle fårekyllinger til at spise. Og
når vi i Nepal leder vandet fra oversvømmede marker ud i en kunstig fiskesø og
skaber bæredygtig indtægt af klimaforandringer,” siger kampagneleder for sogneindsamlingen, Loa Bendix.
”Projekter som de her skaffer nogle af verdens fattigste mennesker nye, bæredygtige
kilder til mad og indtægt. Samtidig hjælper det dem med at tilpasse sig klimaforandringerne i deres del af verden. Det er noget af det, vi samler ind til søndag 11. marts.
Jeg håber, mange vil gå en rute eller støtte, når det ringer på døren,” siger indsamlingsleder Tove Hosbond fra Skæve-Hørby Sogn.

Man kan tilmelde sig på blivindsamler.dk eller via mail tovehosbond@gmail.com

Opstanden - påsken vi aldrig glemmer
Kom og oplev sognets dygtige kirkekor opføre spændende og musical.

GraTiS
entré

Torsdag d. 19. april kl. 19.00 i Skæve Kirke
Tag med tilbage til påsken, som ændrede verden for altid.
Musicallen fortæller påskeberetningen på en vedkommende og spændende måde,
gennem sang, musik og drama for både børn og voksne.

musical
Musicalen ”Opstanden” er en gospelmusical skrevet af Torben Callesen, der er daglig
leder af ”Gospel Familie” i Åbenrå.
Musicalen er bygget op over en Kristendomstime, hvor temaet er påsken. Her gennemgås påskens begivenheder fra Palmesøndag til Jesus er opstået af graven påskedag.
Sangene i musicalen er meget iørefaldende. Der er smukke gospelballader, rap og rock.
Koret arbejder allerede nu med indstuderingen og der vil blive en lille smagsprøve til
gudstjenesten Skærtorsdag aften. For koret kulminerer øvningen med korweekend
d. 14. og 15. april.
Kærlig hilsen Anne.

Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Så kom den kolde vinter, hvor de fleste er glade for at
hygge indenfor - det er vi selvfølgelig også, og fik hygget, leget og afprøvet udendørs sauna på vores juletur
sammen med Dybvad Gruppe. Det var en herlig weekend med lege og udfordringer, brætspil til langt ud på
aftenen, småkagebagning og meget andet lækker mad
og samarbejde mellem store og små spejdere. Men der
er også mange gode oplevelser ude i kulden, den 12.
overnatning i shelter på et år fik vi klaret her i januar
- og altså en overnatning fordelt hver måned på et år,
og det er faktisk blevet mere end 12 overnatninger for
Sille Lauritzen, der nu har fortjent Shelty-mærket, da
vi har været afsted hver måned siden februar 2017.
Det har budt på mange sjove oplevelser sammen og
mange smukke naturoplevelser i vores dejlige Danmark. Strandture fra Sæby til Thy, vandringer i skov
fra Flauenskjold til Skagen, tandem-cykeltur på Læsø
og meget andet.
Og kig lige op en vinteraften - det er helt vildt at kigge
på alle stjernerne, den er så smuk og fascinerende her
om vinteren en frostklar nat.
Bæverne har været på overnatning i spejderhuset i
november, hvor vi lavede lækker mad sammen, legede
ude i kulden og bagefter hyggede med sjove film på
storskærm indtil vi drattede i søvn.
Vi har leget og lært lidt om knob og tov, bæverne har
lært de første knob som råbåndsknob, sløjfe og slyngstik, pionering med rafter er ikke så nemt for små
bæver-spejdere, så vi har prøvet med spaghetti og
skumfiduser, det var vi gode til!
De store spejdere havde besøg af Poul Henrik, der er
gammel leder, og forsøgte at lære mange svære knob
fra sig, håber at et par stykker stadig huskes, ellers må
vi igang igen. Knob bliver man aldrig færdigudlært
i, det er blot en af de ting man som spejder altid kan
videreudvikle sig i. Nogle tager endda eget initiativ og
opfinder nye knob, som da Hannah og Sille ville lave
en abehånd, der kan bruges som redningsreb-knude
- det lignede ikke helt, så de døbte det hindbærknob
(måske fordi det var bundet på et flot rødt knobreb).
Vi satser også på vi kan få lært morsealfabetet, næsten
udenad...! Bæverne er gået igang, og de er gode til at
huske, så det skal nok hænge ved, så de kan skrive i
kodesprog til hinanden.
Vi har været rundt i byen, for at sælge KFUM-Spejdernes lodsedler, og er glad for jeres støtte, da det giver et
ekstra bidrag til vores aktiviteter.
Vi har lagt et spændende program for foråret hos
Hørby Spejderne: Bæverspejderne skal lære mere om
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bævervenne-dyr i skoven, vi skal lege og lære mere
om førstehjælp, natur, fremmede lande og mad, natur,
middelalder-lege, på sjove løb og meget andet.
Spejderne har selv sat ting i programmet, som de
vil lære mere om; pionering, temaplay, førstehjælp,
natur/miljø og selvfølgelig krydret med en masse sjov
som freezer-leg, mad over bål, glidebane, og indimellem møder/arrangementer sammen med spejdere fra
Dybvad, Østervrå og Ravnshøj.
Bemærk, vi har ændret vores mødetider for de store
spejdere, så vi alle holder møde om mandagen, tiden
mellem spejdermøderne bliver brugt til lederhygge/
mad og planlægning.
Bæveremøde kl. 16.30 – 17.45 (vi henter børn i SFO)
Spejdermøde kl. 18.30-20.00
Rovere holder arrangementer en gang hvert kvartal
– i december blev der afholdt julefrokost, og forslag om
at afprøve kunst, bil-oløb eller andet her i foråret.
Alle børn og voksne er velkommen til at kigge forbi
spejderhuset for enden af Brombærvej i Hørby.
Se hvad der sker på vores facebook-side
”KFUM Spejderne Hørby”
Gruppeleder Anne Marie Jensen
29937871/mail: amj@spejdernet.dk

Sogneaften på Knudseje med Knud Sørensen
Onsdag den 14. marts kl 19.00 indbydes
der til sogneaften på Knudseje, i
samarbejde med Joan og Leif Stiholt.
Forfatter Knud Sørensen holder foredrag
om emnet: ”Der er historier allevegne”

”På strejftog med H.C. Andersen”

I sang og musik og med oplæsning af udvalgte H.C. Andersenfortællinger tager Per Iversen og Jens Hostrup tilhørerne med på en tur
ind i eventyrdigterens forunderlige verden. – En verden af besjælede
planter, dyr og ting, som enhver, barn som voksen, holder af. Nogle
af Andersens elskede og til tider pudseløjerlige, menneskelige figurer
træder også frem – heriblandt eventyrdigteren selv, ved udpluk fra
hans dagbøger.

Sogneaften tirsdag den 3. april kl. 19.00
i Hørby Sognehus
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Kom og vær med i en hyggeklub i Hørby Sognehus.
Her vil vi strikke, sy, lave spændende krea-ting, snakke,
drikke kaffe og hygge os. Første gang tager vi en snak om hvad vi gerne vil lave.
Vi mødes hver 2. onsdag i vinter halvåret kl. 9.30-11.30 i Hørby Sognehus
Datoer: d. 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. og 25.4.
Tingene som vi producerer vil blive solgt til fordel for sognenes Indiensprojekt,
hvor vi hjælper børn til en bedre skolegang.
Vi sørger for materialer og formiddagskaffe.

Hvis du vil høre mere om Hyggeklubben kan du kontakte Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Kajgaard på tlf.: 20 97 47 63 eller på mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
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Set og sket i sognene
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Nyt fra Dybvad Børnehave

Siden sidst:
Der er nu 39 børn i børnehaven og vi har budt velkommen til Carina, Kenneth, Frederik, Alberte og David.
Dejligt med mange nye børn - og det har også betydet
at vi har fået flere pædagogtimer tilført. Lone, som
tidligere har været ansat hos os, er nu kommet tilbage,
og det er vi alle meget glade for.
Stemninger:
I november måned lavede børnene julegaver til deres
forældre; de pyntede flotte trælysestager med glassten
og maling. Det krævede både koncentration og fingerfærdighed! Børnene blev lidt udfordret, og klarede det
ganske flot.

Hele december måned flyttede der (traditionen tro),
en lille nisse ind på loftet. Nissen skrev sjove breve til
os hver dag, børnene glædede sig hver dag samt var
spændte på hvad der stod i brevet. Andre traditioner
blev også afholdt, herunder vores børnegudstjeneste i
Skæve kirke sammen med Hørby børnehus, luciaoptog
på Ældrecentret, julefrokost, julefilm, juleklip og meget
mere.
Hørt i børnehaven: En pige fortæller at hendes morfar
er på” SLANKETUR”, for han cykler i stuen!
Pædagogiske aktiviteter:
Troldestuen (de ældste børn) har i september og
november arbejdet med træ og genbrug. De har lavet
møbler, som de selv har savet og slebet. Derefter blev
forældre inviteret til kaffe, og møblerne kom med
hjem. Børnene er meget glade for deres møbler, og
har lært hvad man f.eks. kan lave af genbrugstræ. Alle
troldebørnene har også afleveret reklamer/aviser til
genbrug, og selvfølgelig trak de i trafikveste, inden de
drog afsted.
De voksne har i januar måned haft travlt med at planlægge aktiviteter/temaer ud fra læreplaner og gruppesammensætninger. Krudtugle- samt vildbassestuen
skal arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier samt sprog. Troldestuen har fokus på social- og
personlig udvikling samt sproglige kompetencer. Alle
aktiviteter og vigtige datoer er nu sat i vores årshjul,
som er gældende indtil sommerferien.
Vi glæder os nu til at komme i gang med de forskellige
aktiviteter vi har planlagt, samt tage imod nye børn og
deres familier.
På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Paskeværksted
0

For alle skolebørn i sognet

Har du lyst til at være kreativ og lave påskepynt? - og går du i skole i
Hørby eller Dybvad? Så er vores påskeværksted lige noget for dig.

Fredag d. 16. marts kl. 14.10-16.30 i Hørby Sognehus
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard på tlf: 20974763
eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk. Det er gratis at være med.

Udstilling

Vi udstiller vores påskepynt til Palmesøndags-gudstjenesten
d. 25. marts i Badskær Kirke kl. 10.30 og resten af påsken i sognets kirker.

Sogneeftermiddage og -aftener
6. marts kl. 14.00:

Willy Farsinsen kommer og fortæller om sin tur
til Grønland

14. marts kl. 19.00: Forfatter Knud Sørensen fortæller om:
”Der er historier alle vegne”
på Knudseje (Knudsejevej 4)
3. april 19.00:

Per Iversen og hans musiske makker Jens
kommer og fortæller, synger og spiller
om H.C. Andersen.

1. maj 14.00:

Wiera Malama Jensen med emnet
“Mit liv som læge – udsendt 10 gange blandt
andet til Afghanistan”
Man kan købe hendes bog for 130,“Mamma – doc, krigslæge på mission”
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Hvis ikke andet er nævnt, foregår det
i Sognehuset i Hørby, Hjørringvej 105
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LØRDAG d. 7. APRIL kl. 18-01 i DYBVADHALLEN
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Entré + buffet
fra Dybvad Kro
kr.

250,-

entré efter kl. 20 kr. 150,-

Arrangør: Dybvad Boldklub

Billetsalg i Dagli’Brugsen Dybvad
Bordbestilling fra 1. februar via www.dybvadboldklub.dk
Dørene åbnes kl. 18.00  Buffet kl. 18.30
Hovedsponsorer:
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Find os på Facebook
Sponsorer:
DYBVAD

Indre Mission - Dybvad
Program forår 2018
Kredsmøder:
Tirsdag d. 6. mar.:

Bibelkursus v. Pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum
(Mødet holdes i Ravnshøj Sognegård, Ravnshøjvej 150, 9900
Frederikshavn). Mødet er kl. 19.30.

Onsdag d. 7. mar.:

Bibelkursus v. Pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum +
Generalforsamling. (Mødet holdes i Elling Sognegård, Tuenvej 10B, Elling,
9900 Frederikshavn). Mødet er kl. 19.30.

Tirsdag d. 20. mar.:

Missionær Bent Andersen, Hjørring.

Tirsdag d. 10. apr.:

Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Thorshøj.

Mandag d. 23. apr. –
Onsdag d. 25. apr.:

Seniorlejr på Vesterskoven. Søren Grysbæk medvirker.
Se særskilt program.

Tirsdag d. 8. maj:

Fælles bibelkreds - Hebræerbrevet kap. 1 og 2.

Torsdag d. 17. maj:

Forårsfest v. Troels Rauff Larsen, Aalborg. (Kredsmøde).
(Østervrå Missionshus).

Søndag d. 10. juni:

Samfundsudflugt – Program følger.

Tirsdag d. 19. juni:

Sognepræst Steen Rughave, Brønderslev.

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

Sæt

X

i kalenderen:

Nu tager vi for alvor hul på planerne om områdefornyelse i Dybvad.
Derfor inviterer handelstandsforeningen, borgerforeningen og Frederikshavn
Kommune alle borgere på inspirationstur / ”drømmevandring”,

11. marts kl. 11 med start i Søparken (efter GoRun)
Turen rundt i byen varer ca. en time - efterfølgende serveres
der røde pølser m.v. i Søparkhuset.
Vel mødt!
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Hørby Bazar

Palmesøndag den 25. marts 2018 på Hørby Efterskole
– er du klar med dine lopper?

Rammen er sat, og Hørby Bazar er en realitet i 2018.
Hørby Efterskole danner for 5 år i træk rammen omkring en af årets store begivenheder i Hørby. Trekløveret Helle Brinkmann Larsen (mobil 42406072), Ann
Bang (mobil 24620436) og Hanne Jakobsen (mobil
26735502), som har stået bag arrangementet de seneste
5 år, har netop programsat eventet, som løber af stablen den 25. marts 2018 kl. 11-15:30 i efterskolens hal.
Søndag den 4. februar 2018 kl. 12 starter tilmelding og
booking af stande. Man kan tilmelde sig på begivenheden på Facebook https://m.facebook.com/hoerbybazar/ eller kontakte en af initiativtagerne. Princippet
ved tilmelding er efter først til mølle-princippet. Vi har
brug for dit navn, hvad du sælger, og hvilken by du
kommer fra. Ligeledes vil vi gerne vide, hvis du gerne
vil stå sammen med din ven eller veninde, som også
booker en stand, fortæller Helle Brinkmann Larsen.
Der er stor forventning til, at Bazaren også i år runder
de hundrede stande. En loppetradition, der er kommet
for at blive.
Hørby Efterskoles indbydende rammer appellerer til
en hyggelig atmosfære blandt kræmmere og gæster.
Traditionen tro overtager Bazaren Efterskolens hal
og forhal efter en hektisk emneuge, hvor eleverne har
arbejdet med performance. Der er udsmykket med
blomster, og der bliver lagt duge på alle bordene/
stande. Cafeen placeres igen i år i forhallen. Her kan
man få stillet sin sult og tørst både, når man kommer
som kræmmer og som gæst. Vi har erfaret, at sidste
års gæster nød at hygge sig i sofaområdet med en
kop kaffe og lækkerier fra efterskolens køkken midt
i loppejagten. Priserne er også i år ganske fornuftige,
oplyser Hanne Jakobsen.
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Hvem kan deltage – jo alle, kræmmere som gæster, der
kan se sig selv i 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, frimærker, havenisser, værktøj, kunst
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.

Prisen pr. stand er 100 kr. for ca. 2 m bord samt 2 stole.
Det er en overkommelig pris, og den har vi valgt at
holde fast i, supplerer Hanne Jakobsen. Hun tilføjer;
Hele formålet med begivenheden er, at vi tænker
bæredygtighed – genbruger gode sager og skaber et
økonomisk overskud, som Hørbys foreninger kan
drage nytte af. Sidste års overskud på ca.kr. 15.000 gik
til Hørby Idrætsforenings gymnastikafdeling, Hørby
Bylegeplads og HørbyBørnemusikFestival. Det håber
vi at kunne gentage i år.
Der er gratis adgang for gæster - det er derfor nu,
man skal huske at sætte et kryds i kalenderen ved
den 25. marts og slå vejen forbi Hørby Efterskole
Palmesøndag.

Glimt fra året der gik i Hørby Børnehus
Forældredage med temaet “Indianere”

Bedsteforældredag i børnehuset, hvor vi plantede
blomster med bedsteforældrene
Halloweenfest med løb i mørket og fællesspisning
Juleklippedag – vi hygger med æbleskiver, juleklip og
dekorationer
Nu er der snart fastelavn – vi maler tønderne, så de
bliver fine

Dybvad Handel
Det myldrede ind med både små og større nissebørn
da Dybvad Handel fredag den 8. december holdt Open
By Christmas... Juletræsfesten på kroen samlede således godt 200 deltagere - og over 150 nød en god gang
flæskesteg i aftenens løb. Også de forskellige boder og
butikker havde gang i handlen på trods af det noget
ustabile decembervejr

13

Dybvad Tennisklub
2018 blev året, hvor Caroline Wosniacki vandt sin første Grand Slam turnering, nemlig den i Australien.
Hun er den første dansker der nogensinde har udført denne bedrift i single.
Skal 2018 også være året hvor du kommer i gang med at spille tennis? Dybvad Tennisklub vil rigtig gerne have dig
som medlem. Her kan du spille på vores dejlige
baner, når det passer dig. Du kan sammen med
familien spille for 600 kr. om året. Det kan vist
ikke gøres billigere.
Lørdag den 5. maj er der sæsonstart, og du må
meget gerne komme forbi og prøve spillet. Du er
meget velkommen i klubben. Du kan altid kontakte en fra bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Peter Brassøe

Vil du
være
Frivillig?
Har du lyst til, at være frivillig i sognet?
Vi har mange forskellige “opgaver” og
alle kan hjælpe.

98 86 43 61

Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Kajgaard på
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller ring: 20974763, hvis du vil være
med i frivilliggruppen.
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Dybvad Handelsstandsforening & Dlg Dybvad
INVITERER ALLE TIL

DYRENES DAG
Lørdag d. 26. maj
kl. 10.00 - 13.00

BØRNEDYRSKUE
(HUSK TILMELDING)

MASSER AF DYR
VETERANTRAKTORER

Boder, aktiviteter og meget mere!
En dag for hele

familien!

Nyt fra dagplejen

Ja, som tiden dog iler. Nu er det godt og vel et halvt år
siden, vi fik den kedelige besked om at vore
legestuelokaler på Nørregade skulle rømmes.
Huset skulle bruges til andet formål, og fremover
skulle vores legestuedag foregå i Hørby Børnehus.
Det kom som noget af et chok for både os og vore
forældre. Ikke nok med, at vi var super glade for vores
legestue og ikke mindst legepladsen – vi havde kun 10
dage at flytte i. Vi fik mildest talt lidt stress på. Der var
MEGET at flytte – og det var lige op til sommerferieperioden. Vi tog dog fat og med hjælp fra vores pædagog,
fik vi flyttet al vores habengut.
Nu har vi så haft legestue i Børnehuset siden 1. juli
2017 og er kommet rimelig godt på plads. Det har taget
sin tid at finde vores ståsted, men nu fungerer vores
onsdags-legestuedag ganske udmærket. Vi er blevet
taget rigtig godt imod i børnehaven, og det sætter vi
stor pris på. Der er stadig udfordringer både ude og
inde på det praktiske plan. Nogle af dem, håber vi dog,
bliver løst, når den planlagte ombygning en dag er
på plads.
Vi har et godt samarbejde med børnehaven, og det er
en stor fordel, at de kommende børnehavebørn lærer
børnehavepersonalet og huset bedre at kende, før
de starter. De kan komme på små visitter og mærke
børnehavelivet og prøve at føle sig lidt større. Vi kan
så til gengæld ”låne” vore ”gamle” børn i ny og næ. De
synes, det er hyggeligt at ”gå i dagpleje igen”.
Frustrationen og ”sorgen” over at miste vore gamle
lokaler har nogenlunde lagt sig. Det har taget sin tid,
og der er stadig ting, vi savner derfra, men nu trives vi
igen og glæder os over nye muligheder.
Siden vi flyttede, har vi da også haft forskellige arrangementer: Vi fejrede Halloween med alt, der hører sig
til. Vi har afholdt vore juletræsfest med besøg af Nissemor og gaver til alle børn, og naturligvis har vi lavet
vores lækre, traditionelle julemiddag.
Senest har vores forældreråd arrangeret Bedsteforældredag. Temaet var ”Nytårskur”. Der blev kreeret fantasifulde nytårshatte, snakket, hygget og spist ”abemad”
og kransekage. Det var et par super hyggelige timer,
og vi sender en stor tak til forældrerådet for initiativet
og arbejdet omkring arrangementet.
Vi gør meget ud af at holde traditionerne i hævd, så
en fastelavnsfest kommer vi selvfølgelig heller ikke
uden om. Til Påske står den på Påskefrokost og ”Finde
Påskeharen”. Det er hyggelige traditioner, vi alle ser
meget frem til. Dagene bliver heldigvis også længere
og længere, og vi glæder os vildt til lysere dage, bedre
vejr og rigtig mange gode timer på vores legeplads.
Med venlig hilsen fra
Hørby/Dybvad kommunale dagplejere
Pia, Annette, Lene og Joan.
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Nyt fra Dybvad Aktivitetscenter
Nu er det nye år godt i gang, og vi har haft det første
møde, hvor vi gjorde status over juletiden og begyndte
at planlægge aktiviteter for foråret.
Vi kan se tilbage på en god juletid med mange gode
aktiviteter, og traditioner som der ligges stor vægt på.
Julemarkedet forløb rigtig godt, og der skal lyde en
kæmpe tak til alle der mødte op. Tak for alle de flotte
gaver, der blev givet og ting der var lavet til gevinster i
vores store Tombola.
Julemarkedet er under forberedelse gennem lang tid,
og der er nogle af de frivillige der kommer om tirsdagen og laver forskellige håndarbejder, dekorationer
og hvad vi ellers kan finde på af spændende ting til
markedet.
I år havde vi yderligere udfordringer, da køkkenet
på Ældrecenteret var under renovering – det er ellers
derfra, vi plejer at sælge gløgg og æbleskiver.
Det er ikke kun de frivillige der træder til og hjælper
her i Aktivitetscenteret - vi var så heldige at et par
af de frivilliges mænd gerne ville snedkerere for os,
hallen havde et par udtjente borde som vi måtte få,
lidt nyindkøbte materialer, og vupti… så havde vi de
dejligste forhold til vores julemarked. Tusind tak for
godt arbejde.
Beboere, brugere, pårørende og Hyggeholdet havde en
dejlig julefrokost, hvor vi nød den dejlige mad fra køkkenet i Østervrå.
Det var Frede Burholt & Jørgen Gade der sørgede for
den dejlige julestemning, bl.a. til sange vi kunne synge
med på. Det var også en god anledning til at hilse på
ældrecenterets nye leder Hanne Carlsen.
Aktivitetscenteret & Hyggeholdet vil gerne byde
Hanne Carlsen velkommen som ny leder på Dybvad
Ældrecenter.
Vi glæder os meget til at arbejde sammen med Hanne.
Anette Spolum er tiltrådt i en stilling som leder på
Sæby ældrecenter - vi ønsker Anette alt det bedste i
hendes nye job, og siger tak for et godt samarbejde.
Første torsdag i det nye år var der spisning, med sang
og underholdning for frivillige i Frederikshavn. I år
var det direktør Rikke Albrektsen fra kommunen,
der holdt talen for de frivillige, og fortalte hvor stor
betydning det har for kommunen, og det enkelte
Aktivitetscenter, at der er frivillige der, sammen med
aktivitetspersonalet eller alene, kan hjælpe brugerne til
gode, indholdsrige, udfordrende og muntre oplevelser.
Frivilligfesten er en god tradition, som vi alle sætter
stor pris på.
Mandeturene er startet op igen, og det er nogle fine
ture; vi kører ud på de små veje, og gennem skove, vi
kan godt lide at komme lidt ud hvor vi ikke har været
før. Der er plads til et par stykker mere på disse ture.
Marts måned byder på hyggequiz og et par mandeture.
I april bliver der inviteret til en stor forårsfest og vi kan
allerede nu afsløre at vi d. 15. maj har booket: LOTTE
RIISHOLT
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Denne dag kan vi sige velkommen til en eftermiddag
med Hyggeholdets store kagebord og dejlig underholdning med sange fra Birthe Kjær – Dorte Kollo Gitte Hænning – Keld & The Donkeys osv.
Der er stadig brug for frivillige hænder – og synes du
at det lyder spændende med alle de aktiviteter der
foregår dagligt, og de store begivenheder, som også er
en del af Aktivitetscenterets tilbud, så er du velkomme
til at kigge indenfor.
Personalet i Aktivitetscentret og Hyggeholdet ønsker
alle godt nyt år, og håber at se mange brugere, også i
det nye år.

Kom og dans i Søparkhuset...
Aktivitetscenteret og Borgerforeningen er startet op
med et nyt samarbejde:
Her i Dybvad er der stort fokus på, at vi skal være med
til at passe på vores by, og at vi har brug for at arbejde
sammen på tværs af de små foreninger.
Her i Aktivitetscenteret, vil vi også gerne være en aktiv
del af Dybvad, og give vores bidrag til, at der er tilbud
til alle aldersgrupper, og på forskellige tidspunkter af
dagen.
Det er ingen nyhed at motion og samvær er med til at
skabe livsglæde og kvalitet, og det kan imødekommes
på forskellig vis. Vi har valgt at danse…
Derfor indbyder vi til dans i Søparkhuset den sidste
tirsdag i måneden.
Vi danser fra kl. 14 – 16
Frede Burholt & Jørgen Gade leverer musikken, og det
er en dejlig blanding af nyt og gammelt.
Det er faktisk meget svært at sidde stille, når musikken
starter - og selv om vi godt kunne bruge et par mænd
mere, så danser vi på livets lyst, og når vi når til kaffepausen trænger vi alle til et lille hvil. Men når kaffen
(og Normas hjemmebag) er nydt, er vi klar til en næste
runde.
Kom og vær med, det koster 35,- kr.
Kom alene eller som par, det betyder ingenting – det
vigtigste er at være med.
Mange hilsner fra
Borgerforeningen & Aktivitetscenteret

Jeg hedder Hanne Carlsen og tiltrådte som ny leder på
Dybvad ældrecenter d. 1/11/-17. Den første tid har været
præget af travlhed og mange nye udfordringer at tage fat i.
Jeg glæder mig over, at der her på ældrecentret, i Aktiviteten,
er så mange forskellige aktiviteter for vores brugere, som
de kan deltage i - og at de mange, der kommer her i huset
bidrager til, at det summer af liv og glæde. Vi har dog plads
til flere brugere, som har lyst til at komme nogle timer og
deltage i de mange forskellige aktiviteter og arrangementer,
som personalet i Aktiviteten står for.

Hannes Hudpleje & Velvære
v/ eksam. kosmetolog
og zoneterapeut
Hanne Kristensen
Dybvadgårdsvej 1, 9352 Dybvad

Tlf. 26 36 32 27 - www.hannehv.dk
Zoneterapi - Massage
Ansigtsbehandling - Bryn/vipper
Hårfjerning - Mani-/Pedicure
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Døbte i sognene

Døbt 19. november 2017 i Skæve
Kirke: Sofia Lærke Arenfeldt Pedersen. Forældre: Helena Arenfeldt
Olesen og Kim Geerth Pedersen

Døbt 26. november 2017 i Hørby
Kirke: Christian Liam Bonde
Svendsen. Forældre: Helle Jensen
og Kim Bonde Svendsen

Døbt 9. december 2017 i
Hørby Kirke: Milas Ribergaard Pedersen. Forældre: Anne
Ribergaard Madsen og Dennis
Pedersen

Døbt 9. december 2017 i Hørby
Kirke: Amanda Schjoldan Bouet.
Forældre: Mette Schjoldan Møller
og Jes Bouet

Døbt 3. december 2017 i Skæve
Kirke: Christoffer Møller. Forældre: Didde Møller Christensen og
Daniel Magage Møller

Døbt 28. januar 2018 i Skæve
Kirke: Bjørn Mertz Jensen.
Forældre: Martine og Morten
Mertz Jensen

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 13. marts i Badskær Kirke
Tirsdag den 15. maj i Skæve Kirke
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Skærtorsdag den 29. marts indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid.
Vi begynder med gudstjeneste i Skæve 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.

Påskemåltid
Musikgudstjeneste
med Sæby Brass Ensemble

kom og
vær med!

Søndag d. 15. april kl. 19.00
i Skæve kirke

Skæve Kirke

Sæby Brass ensemble
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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: 2097 4763
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Solsikken - Solfanger

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

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

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

Jonna Boelskifte, kirkeværge - Badskær
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 4047 5199
boelskifte@mail.dk

Jytte Thomsen, kontaktperson
Ålborgvej 319, 9352 Dybvad
Tlf. 3028 4034
jytteogfinn@thomsen.mail.dk

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

Annie Holdorf, kirkeværge - Skæve
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!
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

Bibelkredsen

Vi arbejder ud fra pjecen ”Syv strenge i biblens røde
tråd” af Carsten ”Sprint” Korsholm Poulsen.
I løbet af foråret bliver ny pjece: Hans Ole Bækgaards,
”Jeg kender dine gerninger!” De syv menighedsbreve.
Har man behov for at vide, hvor langt man er kommet i
Pjecen, så kontakt stedet, hvor bibelstudiet afholdes
Kunne man tænke sig at deltage i bibelkredsen, da
kontakt en af de nedenstående værtspar.
Onsdag den 14. marts. 2018 kl. 19.30
Hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 18, Hørby,
9300 Sæby, tlf. 98466223

Onsdag den 11. april 2018 kl. 19.30
Hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hybenvej 26,
Hørby, tlf. 98466331
OBS dato: Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.30
Hos Lilli og Aage Christensen, Gadensvej 1,
Hørby, tlf. 98466352
Fredag den 15. juni. 2018 kl. 18.00
Grill-aften/sommer-hygge
Hos Emmy og Villy Farsinsen i sommerhuset.
Tlf. 98466223
(Tilmelding senest den 8. juni. 2018 til værtsparret)
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Gudstjenesteliste
Marts

4/3
Badskær
9.00
JSM
11/3
Skæve
10.30
MV
13/3
Badskær
17.30
MV
18/3
Hørby
10.30
MV
25/3
Badskær
10.30
MV
29/3
Skæve
18.00
MV
					
30/3
Badskær
10.30
MV
April
1/4
Hørby
10.30
MV
2/4
Skæve
10.30
MV
8/4
Badskær
9.00
HMP
15/4
Skæve
19.00
MV
22/4
Skæve
10.30
MV
27/4
Skæve
10.30
MV
29/4
Badskær
10.30
MV
Maj
6/5
Skæve
9.00
JSM
10/5
Skæve
10.30
MV
13/5
Hørby
10.30
MV
15/5
Skæve
17.30
MV
20/5
Skæve
10.30
MV
21/5		
10.30		
27/5
Badskær
10.30
MV
Juni
3/6
Skæve
10.30
MV
10/6
Hørby
9.00
HMP
17/6
Skæve
10.30
MV
24/6
Badskær
10.30
MV

3. søndag i Fasten
Midfaste, Kirkekoret medvirker
Kirkens Fortælletime
Maria Bebudelse
Palmesøndag, Minikonfirmander medv.
Skærtorsdag, Kirkekoret medvirker.
Efterfølgende påskemåltid
Langfredag, liturgisk musikgudstjeneste
Påskedag, Kirkebandet medvirker
2. Påskedag
1.s.e Påske
2.s.e Påske, Sæby Brass Ensemble medv.
3.s.e Påske
Konfirmation
4.s.e Påske
5.s.e Påske
Kristi Himmelfart
6.s.e Påske
Kirkens Fortælletime
Pinsedag
2. Pinsedag. Fælles friluft i Sæby
Trinitatis
1.s.e Trinitatis. Kirkevandring inden
2.s.e Trinitatis
3.s.e Trinitatis
4.s.e Trinitatis

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

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 13. marts , tirsdag den 10. april, tirsdag den 8. maj

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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Adresser på sognets kirker og Sognehuset

Skæve kirke · Skævevej 68 · 9352 Dybvad

Hørby kirke · Nyholmsvej 3A · 9300 Sæby

Badskær kirke · Ålborgvej 288 · 9352 Dybvad

Sognehuset · Hjørringvej 105 · 9300 Sæby

FØLG OS

både på facebooksiden
“Skæve, Badskær
og Hørby Kirker”
og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.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!

Deadline for næste sogneblad: 1. april 2018
Næste blad udkommer ultimo april
Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Kalenderen

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 6. marts i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Willy Farsinsen fortæller fra Grønland
Sogneindsamling
Søndag den 11. 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 Menighedsrådsmedlem Tove Hosbond på tovehosbond@gmail.com - Se side 3.
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 13. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 18
Sogneaften på Knudseje
Onsdag den 14. marts kl. 19.00. Foredrag ved forfatter Knud Sørensen: ”Der er historier allevegne”. Se side 5
Konfirmandgospel
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 i Skæve Kirke. Konfirmanderne synger under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen
Palmesøndag med påskespil
Den 25. marts kl. 10.30 opfører minikonfirmanderne påskespil ved gudstjenesten i Badskær Kirke
Påskemåltid
Skærtorsdag den 29. marts indbydes alle til at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med gudstjeneste i
Skæve 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 - Se side 19
Påskedag - Musikgudstjeneste
Søndag den 1. april kl. 10.30 medvirker Kirkebandet ved gudstjenesten i Hørby Kirke
Sogneaften
Tirsdag den 3. april i Sognehuset i Hørby kl. 19.00. Per Iversen fortæller om ”H. C. Andersen” - Se side 5
Musikgudstjeneste med ”Sæby Brass Ensemble”
Søndag den 15. april kl. 19.00 i Skæve Kirke - Se side 19
Musical ”Opstanden”
Torsdag den 19. april i Skæve Kirke opfører Kirkekoret musical - Se side 3
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 1. maj i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 – 16.00. Wiera Malama Jensen fortæller om ”Livet som læge
og udsendt til krigszoner”
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 15. maj kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn i alle aldre. Se side 18
2. Pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 10.30 holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles gudstjeneste i det
fri. Sted følger senere
Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 1. 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 30. maj
Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 3. juni indbydes til en mini-pilgrimsvandring. Vandringen begynder og ender ved Skæve Kirke. Vi
mødes kl. 8.00, og undervejs er der indlagt små pauser med tid til oplæsning og stilhed. Inden gudstjenesten i
Skæve Kirke kl. 10.30 serveres der rundstykker og kaffe.
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