
IndIenfor alle sanser

FoR alle sanseR

Onsdag den 29. august kl. 18.00 i Hørby Sognehus
inviteres dU til Indisk aften. 
Kom og hør om sognets Indiens projekt, se billeder fra det seneste besøg, 
prøv en sari, vind præmier på indisk lotteri og smag indisk aftensmad.

Spisningen koster 50 kr. pr. person som går ubeskåret til projektet. 
Tilmelding på telefon 98 86 41 10 eller mv@km.dk

September - November 2018
Sognebladet

for Skæve og Hørby
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

At vende sig mod lyset

En varm og tør sommer går på hæld! Og i år har bla-
dene tidligt fået efterårsfarver - ja, de gule farver har 
længe domineret. Men kalenderen og temperaturen 
har bestemt ikke ledt tankerne hen på efterår.

Nej, i år har der været rigeligt af sol og varme. Og det 
betyder, at man nu kan gå efterårets mørke og kulde i 
møde med alle solskinsdepoter fyldt helt op.

Én af de blomster ,der har haft godt af sommerens 
varme og sol, er solsikken. Den flotte blomst, der som 
en solfanger hele tiden drejer sig mod lyset. Dagen 
igennem, sommeren igennem vender solsikken ansig-
tet mod solen sugede dens lys og varme til sig.
Og egentlig er det et fint billede på mennesket, der jo 
også har brug for lys og varme - også i overført betyd-
ning.

For mange mennesker er det nok sådan, at sommeren 
er årets højdepunkt: De lange, lyse aftner, hygge på 
terrassen, varmen, leg i haven, børnene, der ikke kan få 
nok af vandpjaskeri. Og er man én af dem, der elsker 
sommeren, kan det nok være svært, at se i øjnene, at 
den nu er ovre.

Men det er den! Netop nu vinder mørket frem, og 
mennesker trækker sig ind i husene, kryber mere og 
mere i hi og ser mindre til hinanden. 

Men efteråret betyder jo ikke, at lyset og varmen er for-
svundet – hverken fra naturen eller fra menneskelivrt. 
Også i den kommende tid vil man opleve skønne dage, 
hvor solen bryder igennem, og hvor farverne vil være 
mere glødende end på noget andet tidspunkt - dage 
hvor der dufter af visne blade, sensommerblomster 
og modne æbler. Og der vil også blive tid til inden-
dørshygge og at opleve glæden ved varmen og lyset 
indenfor.

Men også i mere overført betydning vil lyset fortsat 
være her: Medmenneskeligheden, glæden, varmen 
mellem mennesker findes jo stadig.

Og af solsikken kan man lære altid at vende sig mod 
lyset. At vende ansigtet mod alt det, der er godt: 
mod godheden, glæden, barmhjertigheden. At vende 
ansigtet mod Gud og mod hans lys. At suge Guds lys 
og kærlighed til sig, så man har noget at tære på, når 
mørket og kulden sætter ind.

Med ønsket om et dejligt efterår,
Mette



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

Onsdag d. 26. september kl. 19.00
 i Hørby Sognehus 

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

Kom og vær med til en aften med 
dejlig sang fra Højskolesangbogen, 

hvor organist Bo Møller spiller til.

Undervejs spiser vi de forudbestilte 
håndmadder (25,- pr. stk.). 
Tilmelding og bestilling af 

håndmadder til Mette Volsgaard 
98 86 41 10 eller mv@km.dk 
senest formiddagen inden.

og håndmadder Børn· Unge· Sogn· Kirke

Søndag d. 28. oktober kl. 10.30
 i Hørby Kirke 

Gudstjeneste hvor børn og unge 
medvirker, bl.a. Kirkekoret, 

Gospel for børn og Kirkebandet. 

Efterfølgende spiser vi pizza.

Sangaften
Torsdag d. 15. november kl. 19.00 i Skæve Kirke 

Kom og vær med til en hyggelig sangaften, hvor Niels Ole, vores tidligere 
organist skal lære os nye salmer fra sangbogen ”100 salmer”.  
Undervejs får vi noget lækkert til aftenskaffen. 

U-messe
Gudstjeneste for, med og af unge

Torsdag den 8. november kl. 18.30-21 i Abildgård Kirke
For alle konfirmander og unge i Frederikshavn Provsti. 
En anderledes gudstjeneste med masser af musik.
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Sommeren har vist sig fra den varmeste side i år, det 
har givet udfordringer til flere spejdergrupper landet 
over pga. forbud mod brug af åben ild - for det er jo 
en del af gløden ved spejderarbejdet at sidde en sen 
sommernat og stirre ind i bålets gløder. Som vi siger 
lidt i sjov; en gang spejder, altid pyroman ;-) Men det 
er jo bare et af naturens vidundere/store kræfter, der 
fascinerer os - både vand, sol, blæst og den storslående 
natur er jo noget af det, vi som spejdere sætter stor pris 
på at få lov til at nyde sammen. Heldigvis fik vi afholdt 
vores Sankt Hans fest for hele byen, skønt at se så 
mange kigge forbi.

Vi var i år på en lille weekendsommerlejr sammen med 
Mosbjerg og Ravnshøj/Skærum Grupper, vi startede i 
Millerskoven med lækre pizzaer bagt i primiovn, van-
dretur på Hærvejen til Nymølle, lørdag opgaveløb til 
Skæve Bro, hvor turen fortsatte i kano til Præstbro, her 
sov vi i shelters og sluttede lejren for 20 spejdere. 
Heldigvis var det før bålforbuddet, så vi kunne nyde 
lækker bålmad og nyde bålets stille gløder den smukke 
sommernat, men vi fik jo også nydt både vand, sol, 
den velkomne lille brise på vandreturen, den smukke 
udsigt fra både bakketop og på turen op af åen i kano. 
Vi stod endda op før solen søndag morgen, og fik en 
smuk solopgang at se inden vi listede hjem og fik et 
par timer mere i soveposen inden en lækker brunch 
ventede.

Efterårets program er allerede ved at være planlagt 
med flere “retro-mærker”. Vi skal se om vi er lige så 
seje som spejdere anno 1956! Det skal nok byde på 
udfordringer :-) Det er blandt andet vandretur, klar dig 
selv samt knob. Vi skal fortsat have møder sammen 
med andre spejdergrupper i distriktet, som vi allerede 
kender fra ture/lejre og tidligere møder. Vi skal have 
det sjovt og udfordre os selv; der venter et alletiders 
efterår.

Bæver/Ulve i Hørby (0. - 3. klasse) holder møde i 
spejderhuset mandage kl. 16.30-17.45

Spejderne (4. - 8. klasse) holder møde i spejderhuset 
mandage kl. 18.30-20.00

Rovere (over 18 år) mødes ca. en gang i kvartalet og 
laver klanmøder/arrangementer.

Alle er velkomne til at være med - kig forbi og se om 
spejderlivet også er noget for dig. Er du voksen/for-
ælder og har lyst til at give en hånd med, er du også 
meget velkommen.

Yderligere info på facebook/KFUM Spejderne Hørby 
eller kontakt Gruppeleder Anne Marie Jensen 
2993 7871
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KFUM-Spejdernes vision: Sammen 
rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge 
mod til sammen at tage ansvar for en 
bedre verden. 

Det gør vi ved at udvikle værdifulde 
kompetencer og skabe meningsfulde 
fællesskaber med liv og begejstring, 
som er attraktive for flere børn og 
unge. 

Det betyder, at den enkelte spejder 
føler sig stolt over og anerkendt for at 
gøre en forskel. 

KFUM-Spejdernes strategi
I KFUM-Spejderne vil vi nå vores 
vision ved at fokusere på tre områder:

Dygtige ledere skaber stærke fælles-
skaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen 
til at skabe stærke og meningsfulde 
fællesskaber for børn og unge. Det 
gode spejderarbejde skal være mere 
attraktivt og tilgængeligt for flere.

Spejdergruppen som lokalt 
kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejder-
grupper, distrikter og centre, så de 
bliver attraktive kraftcentre, som kan 
tiltrække nye målgrupper, spejdere og 
samarbejdspartnere.

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage 
medansvar for at gøre verden lidt 
bedre, og derigennem opleve stolthed 
over at bidrage til og at være en del af 
noget større og meningsfuldt. Det vil 
vi gøre ved at række ud over os selv 
og arbejde på tværs af spejdere, ikke-
spejdere, kulturer, og landegrænser.



Set og sket i sognene
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Fælles friluftsgudstjeneste i Sæby 2. pinsedag

Sommerfest i præstegårdshavenCykelsponsorløb, Dydvad Spejderne

Pilgrimsvandring, På vej til kirke Koncert med Anna Bilde Band Kirkekoret til Dimmisionsfest i Dybvad

Jesus på Slottet, for 3. klasser i Sæby og omegn
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klubben
Har du lyst til at strikke, sy, kreative sysler og 
hyggeligt samvær? 
- så er Hyggeklubben lige noget for dig. 

Vi mødes hver 2. torsdag i efteråret 
kl. 9.30-11.30 i Hørby Sognehus  
Datoer: 
27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11 og 6.12.

Tingene som vi producerer sælges 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 så kontakt 
Maria Kajgaard på 
tlf.: 20 97 47 63

Julegaveværksted

Onsdag d. 7. og 21. nov. kl. 14.00-16.30

Har du lyst til at lave julegaver og julehygge?
Alle skolebørn er velkommen i sognehuset i Hørby

Her vil julegaveværkstedet være åbent  
og man vil kunne lave julegaver,  

spise julegodter og julehygge.

Hvis du går på Hørby skole, vil der komme 
en voksen og følge dig over i sognehuset.

Det koster 20,- pr. gang og du tilmelder dig 
til kirke- og kulturmedarbejder 

Maria Kajgaard på tlf.: 20974763

for alle skolebørn

Går du i 3. klasse og har lyst til at være 
minikonfirmand? 
........................................................

Så starter minikonfirmand op: 
Onsdag den 28. november

........................................................
Vi mødes hver onsdag efter skole og går hen 
til sognehuset i Hørby. Vi skal lave en masse 
sjov og hygge os. Vi skal bl.a. besøge sognets 
tre kirker, lave altertavler, spille skuspil, lytte til 
bibelhistorier og meget mere.

Har du lyst til at være med så skriv til 
Maria Kajgaard på mobil: 20974763 eller 
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk



8 

Tirsdag d. 4. september kl. 19.00:  Marianne Bach, der sidste efterår vikarierede som præst her i 
    sognene taler over emnet: ”Mennesker og sjælesorg - 
    En vigtig del af præstens arbejde”

Onsdag d. 26. september kl. 19.00: Højskolesang og håndmadder. Organist Bo Møller spiller. 
    Tilmelding og bestilling af håndmadder af 25,- stk. senest 
    mandag den 24. september til Mette Volsgaard 98 86 41 10.

Tirsdag d. 2. oktober kl. 14.00:  Organist, Kirsten Lodberg fortæller om den norske salmedigter 
    Svein Ellingsen’s liv, salmer og billedkunst.

Tirsdag d. 6. november kl. 14.00: Runa Christensen fra Flauenskjold ”En glemt historie” 
    - historien om, hvordan Grønland blev en del af Danmark

Torsdag d. 15. november kl. 19.00: Musik og nye salmer i Skæve Kirke. Niels Ole Sørensen spiller 
    og lærer os nye salmer fra salmetillægget ”100 salmer”

Tirsdag d. 4. december kl. 14.00: Adventshygge. Husk at tage en lille gave med til pakkespillet.

Der serveres eftermiddagskaffe undervejs som koster 20,-. 
Hvis ikke andet er nævnt, foregår det i Sognehuset i Hørby, Hjørringvej 105

Sogneeftermiddage og -aftener

Tirsdag den 2. oktober kl. 14.00 i Sognehuset i Hørby

Fyldt med glæde over livets under, Fællessang, fortælling og 
billeder ved Kirsten Lodberg og Ejvind Dalgaard (forsanger).

Fyldt af glæde er blot én af de mange salmer af Svein Elling-
sen, der har historie. Baggrunden for denne og andre salmer 
vil bl.a. blive fortalt denne eftermiddag.

Den norske Svein Ellingsen er en af vore største nulevende 
salmedigtere i Norden med 11 salmer i Den Danske Salme-
bog 2003 og med 40 salmer i Norsk Salmebog 2013. Svein 
Ellingsen er uddannet billedkunstner og har også virket som 
kunstanmelder, forfatter og salmedigter. Mange af hans 
salmer er oversat til andre sprog og kendt i andre dele af 
verden.

Svein Ellingsen skriver i et enkelt og letforståeligt sprog. Der er i hans poetiske univers stof, der kan hjælpe men-
nesker i alle livets forhold. Svein Ellingsens tekster er fyldt med gennemlevet livsvisdom. Det ses såvel i hans digte 
som i hans kunstanmeldelser Svein Ellingsen har inspireret mange komponister. Mange af melodierne danner en 
fornem symbiose med teksterne som f.eks. Vi rækker vore hænder frem.

En eftermiddag sammen med Svein Ellingsen giver trøst, håb og glæde.

Sogneeftermiddag om Svein Ellingsen
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VISEAFTEN 

 

med Peter Vesth og  
Kristian Rusbjerg 

 

FREDAG 31/8 PÅ DYBVAD KRO 
Billetsalg: Dagli’Brugsen Dybvad 
Menu: Vildtgryde m/tilbehør (drikkevarer købes) 

Spisning kl. 18.30 (koncert start kl. 20.00) 
 
 

                                                                                                                  Arrangør: 
                                                               Aktivitetscenteret og Hyggeholdet, Dybvad Borgerforening 

 

Entré + menu 

200,- 
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Nu er vi altså nået til sensommeren og efteråret – men 
hvilken pragtfuld sommer, vi har haft her i Aktivitets-
centeret i Dybvad.

Det har været nogle dejlige mandeture vi har haft, med 
masser af muligheder for at nyde vejret, også udenfor. 
Madpakken er nu lidt bedre når vi kan sidde ude – og 
en is er da heller ikke det værste, der er overgået os.
Vi har haft nogle ture med to busser, så der også er 
plads til damerne.
Vi har været omkring Slotved skov og det nye område, 
hvor der er sat færiste op til dyrene. Her er der en 
pragtfuld natur, og kaffen og madpakkerne nød vi i 
Elsebeth’s sommerhus i Skiveren.
Rhododendron parken i Brønderslev aflagde vi også et 
besøg – desværre var der ikke flere blomster tilbage i 
rhododendronbuskene; grundet det dejlige vejr var de 
hurtigt afblomstret.  

August måned byder på en tur til Læsø, vi tager afsted 
i to busser, madpakken spiser vi på færgen. Når vi er 
kommet til Læsø, bliver der tid til at se den flotte natur 
og alt efter vejret ser vi hvor kaffen skal nydes. Vi har 
hørt, at der skulle være nogle skønne blåbær softice – 
dem er jeg da sikker på at vi også skal prøve…
På sejladsen hjem spiser vi aftensmad i bistroen, så 
mon ikke vi alle er fyldt med gode oplevelser når vi 
kommer til Dybvad igen.

Sæby har en flot tradition med at spille flaget ned på 
havnen. Der har vi også været på en aftentur – vi var 
16 der fyldte en bus og et par biler, medbragte kaffen 
og forventningerne, til en aften med harmonikamusik 
leveret af Volstrup harmonikaklub.
Et kræmmerhus eller en softice blev nydt, og vi så og 
hørte flaget blive spillet ned.

Ferietiden i Aktivitetscenteret kan føles lang for mange 
af de der kommer her; denne sommer er der ikke luk-
ket helt, da personalegruppen holder ferien forskudt. 

Hyggeholdet holdt også traditionen ved lige hvad an-
går grillaften – sidst i juli havde de arrangeret en skøn 
grillaften for alle de, der havde lyst til at komme.

En ny aktivitet er sat i værk: vi holder ”sjov tirsdag” en 
gang om måneden, her bliver de små grå rørt lidt.
Der skal gættes… det kan være titlen på en sang – et 
logo  - en kendt person og flere sjove gætterier. Her er 
alle velkommen til at deltage.

Årets store sommerudflugt er løbet af stablen d. 10. 
juli.Denne tur foregår i stor liftbus, med plads til alle 
dem, der har energi til at komme med.
Turen gik til Bramslev bakker, her drak vi kaffe, spiste 
boller, kringle og lagkage. Og nød den fantastiske ud-
sigt ud over Mariager Fjord.
Turen fortsatte til Hadsund, Danica og til Mariager.
Hjemme i Dybvad igen, var bordet dækket og maden 
klar. Det er en dejlig afslutning på udflugten, at vi sam-
men nyder aftensmaden, et glas vin dertil og lige får 
rundet af.

Dansen i søparkhuset tager vi op igen her i efteråret 
– vi danser den sidste tirsdag i måneden; så det bliver 
september – oktober – og november.
Her kan der sagtens blive plads til nogle flere. Og 
Norma fra Borgerforeningen bager en skøn kage til 
kaffen.
Frede Burholt & Jørgen Gade spreder godt humør og 
dejlig musik til dansetrinene.

Når bladet udkommer er det lige omkring en forhå-
bentlig skøn aften med Peter Vesth & Kristian Rusbjerg 
på Dybvad kro.
Det er en aften, der er arrangeret i samarbejde mellem 
Dybvad Borgerforening samt Aktivitetscenteret og 
Hyggeholdet.
 
Efteråret kommer også til at byde på banko, modeop-
visning, musikunderholdning og endnu flere ture.

Nyt fra Dybvad Aktivitetscenter og Hyggeholdet
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Datoen for julemarkedet er lørdag d. 17. november.
Her vil vi i Hyggeholdet & Aktivitetscenteret glæde os 
meget til at byde velkommen.

Det er dejligt, at der er så mange, der har tradition for 
at komme og støtte op omkring os - det giver os mulig-
heder for at lave nye aktiviteter med brugerne.

Mange hilsner fra:
Aktivitetscenteret & Hyggeholdet
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Nyt fra Dybvad Børnehave
Sommer 2018 - siden sidst:

Vi har sagt farvel til Siv, som er begyndt i skole. Sam-
tidigt har vi budt velkommen til Oliver, Camilla og 
Christian. Der er nu 40 børn i børnehaven

Stemninger:
Vi har haft en dejlig sommer, børnene har badet, leget 
med vand mm. Vi har også plukket solbær og ribs, som 
vi skal lave saft af senere i vores høstuge, og børnene 
var rigtige gode til hjælpe

Planlagte aktiviteter:
Frem til jul, arbejder vi med læreplanstemaerne 
NATUR SAMT KROP OG BEVÆGELSE. Der bliver 
fokus på kroppen og temaet er massage samt ”gamle” 
sanglege.

Vi tager på små ture i skoven og på byens legeplads 
med de 3 årige. Legepladsbesøg i andre byer sammen 
med de 4 årige. Vi tager bussen til Syvsten og Hjalle-
rup, hvor der er rigtige fine legepladser

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen



Tirsdag den 4. september kl. 19.00 i Sognehuset i Hørby. 
Marianne Bach, der sidste efterår vikarierede som præst her i sognene taler over emnet: 
”Mennesker og sjælesorg - En vigtig del af præstens arbejde”
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Sogneaften med Marianne Bach

Hørby Pensionist-Petanque klub

Hørby Petanque klub have stævne den 24. juni.
Der var fuld optaget. Der mødte 24 spillere op, det 
var dejligt og vejret var godt. En rigtig god dag.

Første præmien gik til Karen og Jørn, Østervrå 
Anden præmie gik til Dorte og John, Skæve
Tredje Præmien gik til Connie og Morten, Østervrå
Trøste præmie gik til  Lilian og Henning, Fr.havn 

Næste stævne bliver først i september 

Hilsen Bestyrelsen

Hørby Pensionistforening

Pensionistforeningen starter op igen den 3. okto-
ber 2018 med gavespil.

Programmet kommer ud midt i september 

Hilsen Bestyrelsen

Hørby Pensionist
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DYBVAD !
Borgerforening

               9352 DYBVAD!
lørdag den 22. september

!
                 FLERE DISTANCER; 

           ALLE KAN DELTAGE! 

Søparkløbet 
¥ Børnerute, 1 km (0-8 år): Start kl. 10.30 – gratis deltagelse (inkl. medalje og is) !
¥ Kort rute, 3,3 km: Start kl. 11.00 – pris under 13 år 40,- / derover 60,-!
¥ Mellemlang rute, 6 km: Start kl. 12.00 – pris under 13 år 40,- / derover 60,-!
¥ Lang rute, 12 km: Start kl. 12.05 – pris under 13 år 40,- / derover 60,-!
¥ Klasser: Løberne er inddelt i forskellige aldersklasser!
¥ Start: Startnumre og chip skal være afhentet senest 30 minutter før start!
¥ Ruten: Ruten er en sløjfe i Søparken i let kuperet terræn !!

I målområdet, der passeres hver 1,1 eller 2 km, vil der være saft/vand 
Der kan købes sodavand, øl, pølser, frugt m.v. !

Info + tilmelding på www.dybvadby.dk senest 17. september!
Eftertilmelding på løbsdagen er mulig (+ gebyr 20,-)

!!! ! !!!!



Vi arbejder ud fra pjecen: ”Jeg kender dine gernin-
ger!” De syv menighedsbreve, 
af Hans Ole Bækgaard. 
Har man behov for at vide, hvor langt man 
er kommet i pjecen, så kontakt stedet hvor 
bibelstudiet afholdes.

Onsdag d. 12. september 2018 kl. 19.30
Hos Lisbeth og Henning Hedegaard, Nejsiggyden 
14, Sæby, tlf. 28716195

Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.30
Hos Karin og Ernst Oehlenschlæger, Ålborggårdvej 
49, Østervrå, tlf. 20456108

Bibelkredsen - efteråret 2018
Onsdag d. 14. november 2018 kl. 19.30
Hos Lis og Vang Lundegaard, Hybenvej 3, Hørby,
tlf. 20281363

Fredag d. 7. december 2018 kl. 17.30
Jule-hygge hos Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 
17, Hugdrup, tlf. 98864860
(Tilmelding senest den 28. november 2018 til værts
parret)

Onsdag den 9. januar 2019 kl. 19.30
Hos Tove og Hans Henrik Holdensen, Hybenvej 26, 
Hørby, tlf. 98466331

Kunne man tænke sig at deltage i bibelkredsen, da kontakt
et af de ovenstående værtspar.
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Indre Mission - Dybvad
Program efterår 2018

Tirsdag d. 11. september: Filmaften.

Lørdag d. 22. september: Læsøtur (Hjørring Kredsen).

 **********

Vækkelsesuge: (Møderne begynder kl. 19.30)

Mandag d. 22. oktober: Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
 (Skagen Sognehus, Kirkevej 7A, 9990 Skagen).

Tirsdag d. 23. oktober: Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
 (Dybvad Missionshus).

Torsdag d. 25. oktober: Missionær Chresten Peder Olesen, Ejstrupholm.
 (Strandby Missionshus, Agervej 4, 9970 Strandby).

Fredag d. 26. oktober: Missionær Chresten Peder Olesen, Ejstrupholm.
 (Lyngså Kirkehus, Østkystvejen 200, Lyngså, 9300 Sæby).

 **********

Tirsdag d. 20. november: Sognepræst Keld Skovgaard, Sæby.
 Emne: BØN.

Fredag d. 14. december: Julefest med spisning – Begynder kl. 18.00.

 Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus, hvis ikke andet er bekendtgjort
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Med Dybvad Byudvikling på tur

Søndag den 10. juni var medlemmer af den nystiftede byfond, Dybvad By-
udvikling, på inspirationstur til Vestervig i Thy, hvor der gennem de seneste 
år er væltet og renoveret over 20 ejendomme. De ca. 30 deltagere fik mange 
input til fondens fremtidige virke - og var desuden på tur med foreningsfær-
gen M/F Næssund på vejen. Bussen var venligst sponseret af NILLES, lige 
som der er modtaget tilskud fra forskellig side til forplejning m.v. 

 Læs mere om byfonden, der p.t. er godt på vej mod kr. 150.000,- på www.dybvadby.dk



Glimt fra Open By Night i Dybvad
Fredag den 8. juni inviterede Dybvad Handel & Erhverv til Open By Night i Jernbanegade - en flot dag med masser 
af aktiviteter; herunder veteranbiloptog, diamant- og skattejagter, markedsboder og spisning.

For en gangs skyld blev arrangementet afholdt i strålende solskin, hvilket havde lokket ekstra mange interesserede 
ud på jagt efter gode tilbud i både Jernbanegade og i Dagli’Brugsen.

17 
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Vil du 
være med?
Har du lyst til, at være frivillig i sognet? 
 
Kom med i Skæve og Hørby Sogns frivillighedsgruppe 
og vær med til at gøre en forskel for andre. Mød andre 
engagerede og udbyg dit netværk.

Vi har mange forskellige “opgaver” og alle kan hjælpe. 
Her kan du se et udpluk og måske er der noget for dig.

Frivillighedsopgaver:
· Lave kaffe efter gudstjeneste 

· Være med i et af kirkens udvalg; 
 Indiens Venner, Musik og koncert-udvalget, 
 sogneeftermiddagsudvalget

· Gå med sognebladet

· Hjælpe til fortælletime

Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard, 
hvis du vil har lyst til at være med eller vil høre mere.

Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk. Mobil: 20974763
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Sæt x i kalenderen

Til fordel for Dybvad Byudvikling

Søndag den 28. oktober
Se mere på løbets facebookside

Dybvad Tunnelløb

Søndag den 16. september kl. 12.00
inviteres til Kirkefrokost i Hørby 
Sognehus efter høstgudstjenesten 
i Skæve Kirke. 

Kom og deltag i den efterfølgende 
debat omkring sognenes fremtid.

Kirkefrokost 
og visioner



19 

Søndag den 27. maj var der invielse af ”Clausens 
Udsigt” i Søparken, hvor Spar Nord har doneret ny 
flagstang og borde-/bænkesæt.

Søparkens to nye shelters er en flot donation fra Spar 
Nord i Sæby. Det første er opsat, og er ofte i brug; her-
under er det en familie fra Herning, der overnatter.

Byens nye legeplads blev også indviet den 27. maj. Pladsen er opsat af frivillige borgere, og er blevet muliggjort 
med tilskud fra Distriktsudvalget, Spar Nord Fonden og Lions Club Sæby.



Kirkens Fortælletime
- for børn i alle aldre
Tag hele familien med til fortælletime, her hører vi spændende 
historier fra bibelen, synger og leger sammen. Gospel for børn optræ-
der med glade sange og til sidst spiser vi pasta og kødsovs sammen.

Tirsdag den 11. september kl. 17.30 i Badskær Kirke
Tirsdag den 20. november kl. 17.30 i Skæve Kirke

Skæve Kirke
Søndag den 16. september kl. 10.30. 

Kirken vil blive pyntet med udbytte fra 
årets høst. Alle opfordres til at medbringe 
blomster, frugt og grønt, som efter 
gudstjenesten vil blive bortauktioneret. 

Pengene går til sognenes skoleprojekt i 
Indien. Kirkekoret medvirker

Badskær Kirke
Søndag den 30. september kl. 10.30. 

Familiegudstjeneste, hvor børnekoret 
Gospel for Børn medvirker. 

Også her samler vi ind til sognenes 
skoleprojekt i Indien

Høstgudstjeneste



Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole
Velkommen til en ny sæson i Sæbyegnens Kirkehøj-
skole, som arrangeres af Understed-Karup, Volstrup, 
Sæby og Skæve-Hørby Sogne. 

Vi tilbyder oplysning i kirkelige, samfundsmæssige, 
bibelske og kulturelle emner. Kirkehøjskolen er åben 
for alle - og tilmelding kan ske ved henvendelse til 
kirkekontoret i Sæby, Strandgade 13.

Pris for 4 foredrag (2 efterår, 2 forår) er kr. 500,- eller 
kr. 125,- pr. gang. Bemærk dog, at fuldtidstilmeldte 
altid har fortrin hvis der er overbooket en aften. 

Yderligere oplysninger kan fås på mail: 
birgerkousholt@gmail.com

Aftenens forløb:

Kl. 18.00: Foredrag

Kl. 19.00: Spisning

Kl. 20.00: Foredraget 
    fortsætter

Kl. 21.00: Afslutning

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

Hannes Hudpleje & Velvære
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Døbte i sognene

Døbt 20. maj 2018 i Skæve Kirke: Alma Sofia Møl-
ler Skovsmose. Forældre: Jeanette Møller Skovsmose 
Jimmy Skovsmose

Døbt 3. juni 2018 i Skæve Kirke: Rebekka Rosa Lind-
gren Hjortshøj. Forældre: Helene Lindgren Hjortshøj 
og Ronni Robert Thomsen 

Døbt 17. juni 2018 i Skæve Kirke: Nicoline Juel Birk-
holt. Forældre: Mette Birkholt Larsen og Henrik Juel 
Kristensen 

Døbt 1. juli 2018 i Skæve Kirke: Ellen Marie Heder-
mann Esman. Forældre: Bettina Marie Juria Esman og 
Simon Hedermann Pedersen

Døbt 15. juli 2018 i Skæve Kirke: Anton Buus Jensen. 
Forældre: Anja Müller Jensen og Christoffer Buus 
Jakobsen 

Døbt 5. august 2018 i Hørby Kirke: Freja Sørensen. For-
ældre: Tine Vollmer Jepsen og Simon Sørensen



Babysalmesang
Har I lyst til at synge, danse, sanse og hygge i 
kirken, sammen med andre babyer og mødre? 
Så er babysalmesang lige noget for jer. 

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 i Badskær Kirke 
og slutter af i graverboligen med kaffe.

Tilmeld jer eller få mere info ved 
kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller på tlf.: 20974763 
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Viet 16. juni 2018 i Skæve Kirke: Louise Stønbach 
Svendsen og Bo Leth Svendsen

Viet 21. juli 2018 i Skæve Kirke: Pernille Hjorthede 
Kongshøj Dalsgaard og Jacob Kongshøj Dalsgaard

Viede i sognene
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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, Skæve-Hørby:
Nikolaj Volsgaard
Skævevej 67, 9352 Dybvad
nikolaj@volsgaard.dk

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. 3028 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. 4047 5199
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



Mandag den 26. november 2018 kl. 18-21.45 i Folkekirkens Hus. 
Her vil Domprovst i København Anders Gadegaard tale om vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og muslimer.Desuden vil det rytmiske kor ved Abild-gaardkirken i Frederikshavn, Blue Note, underholde, og en gruppe fra Frederiks-havn vil fortælle om deres oplevelser på en studierejse til Cambodia. 

Mødet indledes med et måltid, der serveres af Verdenskøkkenet ved Folkekirkens Hus.Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkommen til at deltage. Tilmelding til hap@km.dk senest onsdag den 21. november.
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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 del-
tager i forskellige korarrangementer med andre kor.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Kirkens kor

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg



Gudstjenesteliste
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker, 
samt i Hørby Sognehus og Skæve Præstebolig.

Man skal bestille kirkebilen ved henvendelse på tlf. 98 86 42 14 senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster 25,-.

Tirsdag den 11. september. Tirsdag den 9. oktober. Tirsdag den 13. november

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.

September 2/9 Skæve 10.30 MV 14.s.e. Trinitatis
 9/9 Badskær 10.30 MV 15.s.e. Trinitatis
 11/9 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 16/9 Skæve 10.30 MV 16.s.e. Trinitatis, Høstgudstjeneste
 23/9 Hørby 9.00 HMP 17.s.e. Trinitatis
 30/9 Badskær 10.30 MV 18.s.e. Trinitatis, Høstgudstjeneste
Oktober 7/10 Skæve 10.30 MV 19.s.e. Trinitatis
 14/10 Hørby 10.30 MV 20.s.e. Trinitatis
 21/10 Skæve  9.00 JSM 21.s.e. Trinitatis
 28/10 Hørby 10.30 MV 22.s.e. Trinitatis, BUSK
November 4/11 Skæve 10.30 MV Allehelgen
 4/11 Badskær 19.00 MV Allehelgen 
 11/11 Skæve 9.00 JSM 24. søndag efter Trinitatis
 18/11 Hørby 10.30 MV 25. søndag efter Trinitatis
 20/11 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 25/11 Badskær 10.30 MV Sidste søndag i Kirkeåret
December 2/12 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent 
 9/12 Badskær 16.00 MV 2. s. i Advent. Juleoptakt
 16/12 Hørby 9.00 JSM 3. søndag i Advent
 23/12  10.00 KH 4. s. i Advent. Fælles i Understed Kirke
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften, familiegudstj. med krybbespil
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Hørby 10.30 MV Juledag
 26/12 Skæve 10.30 MV 2. juledag. Fælles gudstjeneste
 30/12  10.00 KH Julesøndag. Fælles i Karup Kirke
 31/12 Badskær 14.00 MV Nytårsaften. Fælles gudstjenste

MV: Mette Volsgaard - HMP: Helge Morre Pedersen

JSM: Johnny Søndberg-Madsen - KH: Kate Hyldgaard



Deadline for næste sogneblad: 1. november 2018
Næste blad udkommer ultimo november

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

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra kommende og 
afholdte arrangementer og aktiviteter i lokalområdet. Virksomheder eller andre, 

der ønsker at annoncere i bladet, er velkomne til at kontakte os!

FØLG OS 
både på facebooksiden 

“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Skæve kirke · Skævevej 68 · 9352 Dybvad

Badskær kirke · Ålborgvej 288 · 9352 Dybvad

Hørby kirke · Nyholmsvej 3A · 9300 Sæby

Sognehuset · Hjørringvej 105 · 9300 Sæby

Adresser på sognets kirker og Sognehuset
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Sogneaften med Marianne Bach
Tirsdag den 4. september kl. 19.00 i Sognehuset i 
Hørby. Marianne Bach, der sidste efterår vikari-
erede som præst her i sognene taler over emnet: 
”Mennesker og sjælesorg - En vigtig del af præ-
stens arbejde”.

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 11. september kl. 17.30 i Badskær 
Kirke.

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 16. september kl. 10.30. Kirken vil 
blive pyntet med udbytte fra årets høst. Alle op-
fordres til at medbringe blomster, frugt og grønt, 
som efter gudstjenesten vil blive bortauktioneret. 
Pengene går til sognenes skoleprojekt i Indien. 
Kirkekoret medvirker.

Kirkefrokost og visioner
Søndag den 16. september kl. 12.00 – 14.00 er 
der kirkefrokost og visionsmøde i Sognehuset i 
Hørby.

”Højskolesang og Håndmadder”
Onsdag den 26. september kl. 19.00 i Sognehuset 
i Hørby. Organist Bo Møller spiller. Tilmelding 
og bestilling af håndmadder af 25,- stk. senest 
mandag den 24. september på mv@km.dk.

Høstgudstjeneste i Badskær Kirke
Søndag den 30. september kl. 10.30. Familie-
gudstjeneste, hvor ”Gospel for Børn” medvirker. 
Også her samler vi ind til sognenes skoleprojekt 
i Indien.

Sogneeftermiddag ”Svein Ellingsen”
Tirsdag den 2. oktober i Sognehuset i Hørby fra 
kl. 14.00 – 16.00. Organist Kirsten Lodberg, Aal-
borg, fortæller om den norske salmedigter Svein 
Ellingsen – om hans liv, salmer og billedkunst.

BUSK i Hørby Kirke
Søndag den 28. oktober kl. 10.30. BUSK står for: 
Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet ind-
ført af de kirkelige børne- og ungdomsorganisati-
oner, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. 
Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge. 
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.

Alle helgen
Søndag den 4. november: Skæve Kirke kl. 10.30 
og Badskær Kirke kl. 19.00
På Alle helgens dag mindes vi dem, der er døde i 
sognet i det forløbne år. Vi mindes dem med sorg 
og savn, men også i taknemmelighed. I troen på 
Gud og på hans livgivende lys, Jesus Kristus, 
tænder vi lys i kirken for de døde og til erindring 
om at vi alle – både levende og døde – tilhører 
lysets Gud, der er Herre over liv og død.
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde 
blive læst op.

Sogneeftermiddag ”En glemt historie”
Tirsdag den 6. november fra kl. 14.00 – 16.00 i 
Sognehuset i Hørby. Runa Christensen, Flauen-
skjold, fortæller om ”En glemt historie” - histo-
rien om, hvordan Grønland blev en del af Dan-
mark”.

Musik og nye salmer
Torsdag den 15. november kl. 19.00 i Skæve Kir-
ke. Organist Niels Ole Sørensen spiller og lærer 
os nye salmer fra salmetillægget ”100 salmer”.

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 20. november kl. 17.30 i Skæve 
Kirke.

1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 2. december kl. 10.30 Familiegudstje-
neste i Skæve Kirke. Spejderne tænder det første 
lys i adventskransen, kirkekoret medvirker.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 4. december kl. 14.00 – 16.00 i Sogne-
huset i Hørby. Adventshygge. Husk lille pakke 
til pakkespil.

Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag dag den 9. december kl. 16.00. Festlig op-
takt til julen med musik, sang og optrin. Børne-
gospelkoret og minikonfirmanderne medvirker.

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 20. december kl. 19.00 holdes et 
brag af en julekoncert med Kirkekoret og Kirke-
bandet. 


