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Lys
December er fuld af lys – Ja, i den måned, hvor det 
ellers er allermørkest udenfor, ser man lys allevegne. 
Derhjemme tændes kalenderlys, adventskrans, julede-
korationer, lyskæder. Og sådan er det også på skolen, 
på arbejdet, på gaden, i haven, i butikkerne - og i 
kirken.
Og netop nu hvor dagene er så korte, virker de mange 
lys stærkt. Og indgyder håb om, at mørket kan over-
vindes.

Lucia
En af de forholdsvis nye adventstraditioner er Lucia-
optog. De finder sted i dagene omkring den 13. decem-
ber. Bag ved traditionen ligger en gammel fortælling.
 
I det 4. århundrede levede der på Sicilien en ung kristen 
kvinde ved navn Lucia. Hun ønskede at vie hele sit liv til 
Gud og valgte derfor et liv uden ægteskab og familie. Lucia 
havde imidlertid en forlovet, og da han nu oplevede Lucias 
afvisning, blev han så forbitret, at han angav hende til myn-
digheder. Lucia blev stillet for retten og anklaget for at være 
kristen. Og da hun ikke benægtede, men tvært imod holdt 
fast ved sin tro, blev hun dømt til døden og henrettet.

Ved Lucia-optogene går luciabruden forrest med sin 
krone med lys, og hun bliver efterfulgt af andre, der 
bærer lys i hænderne. Optogene skal minde os om 
Lucia, der gav sit liv for Gud. Og lysene skal give os 

håb midt i mørket. Historien om Lucia fortæller os om 
livets grusomhed og om mørkets sejr. Men samtidig 
giver den også et håb - Et håb om, at der er et lys i mør-
ket - At selv i det tætteste mørke skinner Guds lys.

Jesus
De lys, vi tænder i kirken til advent og jul, er først og 
fremmest et billede på Jesus: Han er det lys, som skin-
ner i mørket. Juleaften lyder disse ord fra Esajas Bog: 
”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset 
skinner for dem, der bor i mørkets land”. 
(Esajas Bog, kapitel 9, vers 1).

Og som svar på dette kalder Jesus sig for ”verdens 
lys”. ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig 
vandre i mørket, men have livets lys”. 
(Johannes-evangeliet, kapitel 8, vers 12)

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.
(J. Chr. Hostrup, Den Danske Salmebog nr. 129 vers 1)

Med ønsket om en velsignet og lys advents og juletid
Mette Volsgaard
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Lys i mørket



2018

Torsdag d. 20. december 
kl. 19.00 i Skæve Kirke

Kom og vær med til et brag 
af en julekoncert med 

Kirkekoret og Kirkebandet. 

Garanti for julestemning

Julekoncert
Fri 

enTré

Årets konfirmander

I august begyndte det nye konfirmandhold. Og de 24 konfirmander har allerede deltaget i en del gudstjenester og 
arrangementer. Senest: U-messe i Abildgård Kirke i Frederikshavn, hvor de festede sammen med 400 andre konfir-
mander fra Provstiet. Konfirmationerne i år bliver fredag den 17. maj 2019 kl. 10.30 i Skæve Kirke, hvor 16 vil blive 
konfirmeret - Og lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.30 i Hørby Kirke, hvor 8 vil blive konfirmeret. 



På alle vore menighedsrådsmøder drøfter vi, hvordan 
de aktiviteter, der har været siden sidste møde, er 
forløbet. Om indhold og fremmøde er tilfredsstillende, 
eller der er behov for forbedringer og nytænkning. 

Det samme gør sig gældende, når et nyt kirkeår starter: 
Har vi haft et godt år i sogn og menighed, og er der ar-
rangementer vi vil programlægge igen, - en gang?  
Naturligvis vil og kan vi ikke kopiere et årsprogram, 
og genbruge det, men kigger man tilbage, føler vi, 
at de bestræbelser, ansatte og frivillige har gjort for 
at spænde vidt og nå mange beboere i sognene ikke 
har været spildt. Fordi vi skal, bliver deltagerne ved 
ethvert arrangement, alt hvad der foregår i kirkerne, 
i Sognehuset og andre samlingssteder, talt op. Som 
sådan ved vi, hvor mange der i årets løb har været en 
del af kirkelivet. Selv om vi ved, at der enkelte gange 
er ganske få kirkegængere eller mødedeltagere, er vi i 
menighedsrådet taknemmelige over, at der trods alt er 
rigtig, rigtig mange, der benytter sig af de tilbud, de 2 
sogne i fællesskab tilbyder.

Samarbejdet mellem ansatte og frivillige bliver til 
stadighed forbedret, hvilket medvirker til forøgede 
muligheder for forskelligartede aktiviteter. Men uden 
vores solide og dygtige medarbejdere, kunne det ikke 
lykkes: hele vejen rundt fra højmesse til hækklipning, 
fra babysalmesang til sjælesorg, fra konfirmander til 
grandækning eller orgelspil og koncerter, fra minikon-
firmander til plejehjemsgudstjenester og kirkekor osv. 

Og i samarbejde med frivillige arrangeres sogneefter-
middage og -aftner, fortælletime med spisning, rol-
lespil, kirkeband, kreative eftermiddage, rengøring og 
kaffebrygning, sognebladsfremstilling og -uddeling 
mm. Stor tak til alle, der har bidraget med varme hæn-
der, ideer og ihærdighed i årets løb.

En af vore lidt anderledes aktiviteter er skoleprojektet i 
Indien. Vi har nu i en årrække i samarbejde med lokale 
kræfter dernede fået bygget klasselokaler ved skolerne 
i Somasipadi og Sandapettai. I februar var en lille flok 
fra sognet på besøg der for at indvie de nyeste lokaler. 
Glædeligt at se, hvordan indsatsen blandt de allerfat-
tigste i området lykkes, og samtidig føle at det er giv-
tigt for samarbejde og fællesskab i vores menighed.  

Siden sidst
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På personaleområdet er der sket et par ændringer. 
Anne Bilde stoppede midt på sommeren, da hun skulle 
videre i sit liv med uddannelse o.a. Hendes job, som 
kirkesanger, er blevet overtaget af Nikolaj Volsgaard. 
På kirkegården startede Jytte Porsborg den 1. april 
som gravermedhjælper.  Tak for sangen til Anne, og 
velkommen til Jytte og Nikolaj.

Nogle gange hører man om midtvejsmøder og midt-
vejsvalg. Det har vi ikke i vores menighedsråd. Dog 
er det sket midtvejs (og uden valg) her i år, at Jonna 
Johansen grundet tidsnød har valgt at udgå fra me-
nighedsrådet. Første suppleant i Skæve, Anni Nielsen 
er indtrådt i hendes sted. Og Jytte Thomsen flytter 
fra sognet og menighedsrådet ved det nye kirkeårs 
begyndelse. Første suppleant i Hørby, Lisbeth Erland-
sen indtræder i stedet. Tak og held og lykke fremover 
til Jonna og Jytte, og med tro på et godt samarbejde: 
Velkommen til Anni og Lisbeth.

Som altid har vore mange kirker og andre bygninger 
også i det forgangne år krævet vedligeholdelse og 
fornyelser. Bly- og tegltag på Hørby Kirke er blevet 
repareret og klokkestabel samme sted delvis udskiftet. 
Sognehuset i Hørby har fået facaden lappet, Skæve Kir-
ke er kalket, og en del af murværket på koret repareret, 
og redskabshuset har fået fast, støbt gulv. I Badskær 
Kirke har der været lidt arbejde efter et indbrud, - igen. 

Og flere projekter med renoveringer og ombygninger 
er i støbeskeen, når de økonomiske muligheder er til 
stede. En stor udfordring i menighedsrådet er at holde 
alt materiel og især alle bygninger i god stand, fordi 
hvert projekt er en besværlig, årelang proces og meget 
omkostningskrævende.

Hvad der er sket ”Siden sidst” ved vi, for det kan på en 
måde vejes og tælles, men hvad ”Fremtiden”, som også 
er et punkt på vore menighedsrådsmøder, indebærer, 
kan vi kun gætte på. Men vi vil i Skæve-Hørby sogne 
bestræbe os på, med kirkerne som faste holdepunk-
ter, at skabe de bedste rammer for de kommende års 
menighedsliv.

God adventstid og godt nytår 
Skæve-Hørby Menighedsråd 

Henning Holm Olesen

Siden sidst
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Nøj, hvor har vi nydt den skønne sensommer, hvor 
vi lavet masser af aktiviteter udenfor, blandt andet 
har bæverne fået lavet en flot bæverhule på spejder-
grunden, vi har været rundt og fundet både spiselige 
planter, lavet urtesalt og lavet suppe til forældre og 
søskende, samt gået tur i byen og fundet affald, så vi 
snart kan få færdiggjort naturmærket. 

Vi har holdt fællesmøder for store og små spejdere 
sammen, hvor vi lavede luftballoner, og de store 
legede med fireballs. Været på vandreture og hygget i 
naturen og i spejderhuset, hvor søskende også fik leget 
i vores klæd-ud-rum. Vi har deltaget i Spejderhjælpen, 
hvor vi har hjulpet med at tjene penge til skoleprojekt i 
Rwanda for handicappede børn.

De store spejdere har været til møde sammen med 
Ravnshøj-Skærum gruppe, hvor vi lærte at lave tak-
linger og fik bygget pionering. To af de store spejdere 
fik også den ære at stå fanevagt, da Kronprins Frede-
rik kom og besøgte Frederikshavn. Vi har været på 
distriktslejr, hvor vi fik lavet hængekøjestativ i Miller-
skoven og lavet lækker mad i primiovnen. Vi har haft 
besøg af Finn fra Mosbjerg, der lærte os at slibe knive 
og økser, så vi kan få hugget brænde i de kolde vinter-
måneder, der kommer nu. Vi har været på patruljetur, 
hvor patruljen selv har planlagt program og overnat-
ning i spejderhuset.

Vi skal på juletur sammen alle enheder sammen med 
Dybvad Gruppe, så der bliver helt sikkert julet og hyg-
get max den weekend. 

KFUM-Spejdernes landsmøde blev afholdt i september 
på Gram Slot, hvor ca. 400 ledere fik diskuteret om 
mange forskellige emner og ideer indenfor vores vision 
som spejdere, mange gode ideer blev delt og der blev 
stemt om mange nye lovforslag og ændringer i korp-
set, blandt andet blev der med stort flertal vedtaget 
at en mindre gruppe muslimske børn og voksne blev 
godkendt som en afdeling under KFUM-Spejderne, så 
de også kan komme med i det store spejdersamarbejde 
WOSM - World Organisation of the Scout Movement. 

Helt sikker på at det bliver godt for os alle, og jo helt i 
tråd med at vi i flere år hjulpet spejdere i Tunesien med 
at få et godt spejderarbejde i gang i landet, der står 
med så mange udfordringer. Det var en rigtig spæn-
dende oplevelse, hvor man rigtig oplever sammenhol-
det mellem ledere på tværs af spejdergrene, alders-
grupper, distrikter og hverdagens arbejde udveksles.

Man møder både nye og gamle spejdervenner, og har 
en fantastisk samhørighed, som spejdere fra vores små 
grupper jo også møder hver gang de er sammen med 
andre grupper, til fællesmøder, større lejre og måske 
også udlandsture i spejderregi, det er så fantastisk at 
føle det fællesskab, vi er en del af. 

Bæver/Ulve i Hørby (0. - 3. klasse) holder møde i spej-
derhuset 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 på tele-
fon 2993 7871.
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Krybbespil juleaften
Har du drømt om at være kamel, får, engel eller måske en af 
de vise mænd? - så har du chancen nu...
Vi skal spille krybbespil juleaften til familiegudstjenesten 
i Badskær kirke kl. 10.30 og du må gerne være med.

Vi øver fredag d. 21. dec. kl. 13.30 - 15.00 i Badskær kirke

Hvis du har lyst til at være med, skal du bare tilmelde dig til 
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard. 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller sms på 20 97 47 63.

Kom 
og vær 

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

Tirsdag d. 8. januar kl. 14.00: Helligtrekongersfest

Tirsdag d. 5. februar kl. 14.00: Filmeftermiddag med filmen “Maries historie”.
  En autentisk film som foregår i slutningen 
 af 1800-tallet om den blinde og døve pige; 
 Marie som får et helt særligt vendskab med en nonne.

Tirsdag d. 5. marts kl. 14.00: Svend Hansen fra Vodskov fortæller 
 og viser billeder om “Et muntert og virksomt liv”

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

Sogneeftermiddage og -aftener

Nyt fra Dybvad Boldklub

	

LØRDAG d. 6. APRIL kl. 18-01 i DYBVADHALLEN 

BILLETSALGET STARTER 

FREDAG 14/12  

til Open By Christmas 

  Arrangør:  

 Dybvad Boldklub 
 

Find os på Facebook	

DYBVAD	

Lørdag den 3. november afholdt Dybvad Boldklub 
en rigtig hyggelig årsfest med både god mad, musik 
og dejligt feststemte mennesker. En herlig aften og en 
tradition, der styrker fællesskabet og klubben.

Traditionen tro blev der uddelt pokaler og udnævnt en 
Årets DB’ er, som denne gang blev Morten Vanggaard. 
Morten yder en stor indsats i DHF&K og ikke mindst i 
Dybvad Boldklub 
– så tak for den store indsats, Morten! 

De øvrige modtagere var: 
Rasmus Binder - for træningsflid
Kristian Oien - Årets Spiller (serie 3)
Nicholai Poulsen - Årets Spiller (serie 6)
Jesper Christensen - Årets Kammerat

Tak til alle de frivillige for deres arbejde for Dybvad 
Boldklub - det er dem, der gør en forskel og gør, at vi 
har en fantastisk klub.

Vi ses på Dybvad Stadion i forårssæsonen!
Bestyrelsen
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Nyt fra Dybvad børnehave
Efterår 2018- siden sidst:

Der er pt. 41 børn i børnehaven, og vi har sagt god-
dag til Clara, 15. november byder vi Karla velkommen 
Den 1. december, siger vi farvel til Karla, Aksel, Oliver, 
Maja, Lucas, Mads O, Miley og Mads H som begynder 
i skole.

I uge 37 havde vi høstuge, og børnene medbragte en 
masse ”høstting”, som vi udstillede og snakkede om 
hver dag. Der blev også syltet rødbeder, lavet saft af 
æbler, udhulet græskar, malet grankogler og meget 
mere. Vi havde en rigtig god uge med masser af ting, 
høstet ind fra naturen. En lille sjov historie: Da børnene 
malede grankogler, havde en bænkebider gemt sig i 
koglen, og den blev altså også malet rød! 

Hørt i børnehaven: Et dreng spiller AGENT KAT på 
IPAD en, han spørger Niels (en voksen), om han vil 
prøve? Nej, siger Niels. Drengen siger: Det kan du da 
godt, for det går langsomt! 
 
Vi har haft fokus på læreplanstemaerne NATUR OG 
NATURFÆNOMENER samt KROP OG BEVÆGELSE. 
”Naturen udfordrer krop og følelser. Udelivet styrker 
børns nysgerrighed, og dens hemmeligheder. Derigen-
nem får børnene mulighed for at udvikle et grundlæg-
gende ansvar for miljøet”. ”Børn lærer verden at kende 
ved at bruge sin krop og sanser (krop og bevægelse). 
Motoriske færdigheder fremmer børns selvtillid, kon-
centrationsevne og fysiske velbefindende”.
 
De 3 og 4 årige har besøgt 3 legepladser, det har været 
rigtigt sjovt at køre i bus. Børnene har virkelig udfoldet 
og hygget sig på de forskellige legepladser. Der blev 
brugt en masser kræfter og muskler på at klatre, vippe, 
gynge mm. 

Vi har jo haft en fantastisk sensommer med masser af 
godt vejr, som både børn og voksne har nydt på vores 
egen skønne legepladsJ Nu skal der findes vinterstøv-
ler og flyverdragter frem, så er vi klar til vinteren.

 I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen



Efteråret er gået stærkt, det har været et pragtfuld vejr, 
og derfor har vi haft mulighed for at nyde både man-
deturene og ture med to busser, i den skønne natur.

Peter Vesth & Kristian Rusbjerg: Koncerten med 
Peter Vesth & Kristian Rusbjerg, som blev afviklet på 
Dybvad Kro d. 31. august var en rigtig dejlig aften. Der 
var en skøn stemning lige fra starten, Kim fra Dybvad 
Kro havde lavet en rigtig lækker vildtgryde med groft 
mos, og vi er sikre på, at alle blev godt mætte. Koncer-
ten var fantastisk, Peter Vesth & Kristian Rusbjerg var 
i et strålende humør, og vi kunne gynge og synge med 
på sangene. Arrangementet var et samarbejde mellem 
Borgerforeningen, Hyggeholdet og Aktivitetscenteret. 
Vi synes fra Aktivitetscenteret og Hyggeholdet, at det 
var spændende at lave et arrangement der gik på tværs 
af foreningerne.

Høstfest: September bød på høstfest med lækker mad 
fra køkkenet i Østervrå. Her fik vi serveret gammel-
dags oksesteg m. waldorfsalat, glaserede løg, bønner  
og chips.
Vi fik derefter æbletrifli – og sluttede af med kaffe og 
småkager. Eftermiddagen blev krydret med sange og 
en masse dejlig snak.

Tur til Zoo: Så blev det tid til en tur med Yatzy holdet. 
Holdet sparer op gennem længere tid - og når der er 
penge nok i kassen, bliver der lavet en udflugt. Denne 
gang faldt valget på Zoo. Vi havde et par forskellige 
valg, afhængig af hvordan vejret var. Der var sol og 
tørvejr og derfor gik turen til Zoo – det var sjovt at 
komme derud på en sensommerdag, dyrene var meget 
aktive, og der var meget at se på.

Købstadsjubilæum: I anledning af Frederikshavns 200 
års købstadsjubilæum, var kommunens ældre borgere 
inviteret til Maritim Festival på Beddingen i Frederiks-
havn. Her fra Aktivitetscenteret, var der nogen frivil-
lige afsted med de borgere, som vi kunne få plads til i 
en lille bus. Der var dækket op til rundstykker og kaffe 
i den store hal. Borgmester Birgit Hansen bød velkom-
men, der var musik af et par forskellige band. Derefter 
var det tid til at se på alle de gamle træskibe der var 
kommet til Frederikshavn.

Dansk Nutidsmuseum: Turen med to busser, som var 
arrangeret d. 17. oktober gik denne gang til ”Dansk 
Nutidsmuseum” i Års. Det kan kun anbefales at 
besøge det museum. Der er 1200 kvm under tag, og 
det er et museum, der har så mange ting, som alle de 
brugere, frivillige og personale, vi havde med, kunne 
nikke genkendende til.

Aktivitetscenterets store julemarked: Den 17. novem-
ber kl. 10 slår vi dørene op til årets store julemarked 
her i Aktivitetscenteret. Det er en dag, som vi altid glæ-

der os meget til, og der har været mange forberedelser 
til denne dag.
Hyggeholdet har været i gang med at lave julenisser og 
andre sjove ting gennem lang tid. Der er blevet lavet 
dekorationer og bagt småkager, så det hele står klar til 
dagen. Tombolaen er et stort tilløbsstykke, og der er så 
mange flotte gevinster der er sponseret af mange af by-
ens butikker og virksomheder. Overskuddet fra denne 
dag går til at lave nye aktiviteter for Aktivitetscenterets 
brugere, både de der bor på ældrecenteret og de der 
kommer udefra. Kæmpe tak til alle jer der bakker op 
omkring os.

Storcenteret: Der har gennem mange år været tradition 
for at vi tager på tur ud til storcenteret. Det vil vi også 
gøre i år.  
Turen er planlagt til fredag d. 30. november – vi kører 
fra Aktivitetscenteret kl. 10. Vi har booket tre små bus-
ser til turen. I storcenteret vil vi spise frokost, og så skal 
der ellers kigges på juleudstilling og julepynt i lange 
baner. 

December: December måned er en travl måned her i 
Aktivitetscenteret. Vi starter med julefrokost d. 4. de-
cember, her er brugere og pårørende meget velkomne. 
Børnehaven besøger os og går Lucia. Der er juletur 
med to busser fredag d. 14. december – her går turen 
til Skulpturparken i  Blokhus, hvor vi vil drikke kaffe 
og se det magiske Juleshow. Vi vil køre fra Aktivitets-
centeret om eftermiddagen, så vi rigtig kan nyde alle 
lysene.

Juleafslutning: Vi holder juleafslutning torsdag d. 20. 
december. Her kommer Mette Volsgaard og holder en 
juleprædiken. 
Efter kaffen vil vi synge julesange og salmer, og så 
spreder der sig en dejlig stemning af jul og hygge in-
den vi ønsker hinanden en glædelig jul.

Når vi starter op igen efter nytår, vil vi glæde os til at 
byde velkommen til ”gamle & nye brugere” - der er 
mange forskellige tilbud om aktiviteter til de der har 
lyst til at være med. Vi har mange tilbud på kreative 
aktiviteter, og starter gerne op på nye. Der er også brug 
for nye frivillige, som kan gå en tur med én i kørestol, 
være med på vores kreative hold, evt. lave ansøgninger 
til fonde. 

Måske har du ikke overskuddet, eller tiden til at være 
med som frivillig, så kan du blive medlem af Hygge-
holdets venner. Det koster 100. kr. om året, og pengene 
går til underholdning og udflugter med vores brugere.

Aktivitetscenteret og Hyggeholdet  
ønsker alle en 

glædelig jul & et godt nytår
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Nyt fra Dybvad Aktivitetscenter og Hyggeholdet

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

Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året



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.

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

Bibelkredsen - vinter 2018-19
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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BUSK-gudstjeneste i Hørby Kirke
Hørby Kirke var rammen for årets BUSK-gudstjeneste 
søndag den 28. oktober, og som ordet BUSK står for; 
Børn, Unge, Sogn og Kirke, satte børn og unge deres 
præg på gudstjenesten.

Sognenes kor og band, Kirkekoret, Gospel for børn og 
Kirkebandet startede gudstjenesten med en skøn fæl-
lessang og spillede og sang herefter både sammen og 
hver for sig.

Temaet var i år “At være tegnet i Guds hånd” og det 
skinnede klart igennem under gudstjenesten: Kirken 
var pyntet med farverige hænder, klippet af årets kon-
firmander - og under gudstjeneste kunne alle komme 
op og sætte deres fingeraftryk i Guds hånd.

Efter gudstjenesten var der pizza til alle i Hørby Sog-
nehus. Fremmødet var dejligt stort - med næsten 100 
deltagere i kirke og Sognehus.



13 

 

Christmas OPEN  BY 

I DYBVAD 

 KL 16.30                                   
Kom med NISSEMOR til                       

Juletræsfest på Kroen                                                       
Gratis æbleskiver, gløgg og saft                           

SLIKPOSER til alle børn     
  HUSK! Tilmelding i barnets institution el. 

på mobilnr. 22301497 senest ons. d. 12/12                                  

   KL 16 .00                        
Vær med i det STORE                      

Lygte-optog                       
fra Dlg til Dybvad Kro                        
Hjælp med at hente               

JULEMANDEN på 
Ældrecentret 

 FREDAG D. 14. DECEMBER TIL KL. 21.00 

KL 20.00                                 
i Jernbanegade                                                  

ILDSHOW                                                                                 
med ”ILDFOLKET fra RAGNOS” 

Boder i gaden                                                    
& GODE TILBUD                   
I BUTIKKERNE! 

Kl 17-20: Julemiddag på Dybvad Kro 

Gammeldags flæskesteg m/det hele - pr. portion 

HUSK! bordreservation på tlf.nr. 51325101 eller 70707079 

  KUN                                      

65,- 

Mød Julemanden                               
i butikkerne og i gaden                        
- han har godter med! 

FRA KL 17.30                  
Hestevognstur 
GRATIS for alle børn!                   

Arrangør: Dybvad Handel & Erhverv 
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Hørby Privat pasningsordning
Høstfest
Hen over sommeren er der blevet samlet ind, plukket 
bær, æbler/pærer syltet, lavet saft, m.m. Alt sammen 
noget, vores dagplejebørn har været med til og delta-
get i. Traditionen tro skulle det bruges til vores årlige 
Høstfest, hvor søskende og forældre var inviteret med.

Til denne store dag havde vores dagplejebørn også 
lavet flotte frugt-tryk på papir og andre flotte efterårs-
ting, der blev hængt op, så deres forældre og søskende 
kunne se, hvor dygtige de er.

Arrangementet blev afholdt d. 28. september, og vi 
takker vor herre for, han lod vinden løje af og lod solen 
skinne fra en skyfri himmel. Vi havde en rigtig dejlig 
eftermiddag, hvor alle var glade og nød det gode vejr, 
børn og forældre hyggede på legepladsen, i sandkas-
sen og det store ta’ selv bord med masser af lækkerier 
lavet fra naturens skattekammer.

Vi takker for den store opbakning fra alle forældrene.

Mange efterårshilsner fra
De Private Børnepassere i Hørby

Lene Jacobsen
Birgit Stevn
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Indre Mission - Dybvad
Program vinter 2018-19

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

Tirsdag d. 8. januar: Alliancebedeuge. TEMA: Åndeligt Venskab.
 Tekst: 1. Kor. 9,19-23.

Tirsdag d. 22. januar: Generalforsamling.

Tirsdag d. 12. februar: ”Åbne Døre” v. Thorkild Struntze Andersen, Frederikshavn.

Tirsdag d. 19. marts: Sognepræst Bjarne Haugaard, Hirtshals.

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

Hørby Pensionist-Petanque klub

Præstbro, 22. september 2018: Så kom Frederiks-
havn kommunemesterskab til Hørby Petanque 
klub. Vinderne var Kate Rafn og Lykke Sørensen.

Hilsen Bestyrelsen

Hørby Pensionistforening

Ønsker alle en rigtig god jul
samt et godt Nytår.

Håber vi ses i 2019

Hilsen Bestyrelsen

Nyt fra Skæve Borgerforening
Efteråret har budt på mange aktiviteter i og omkring 
vores borgerhus her i Skæve:

Der arbejdes fortsat med at rydde op og gøre pænt og 
hyggeligt i anlægget. Gyngestativet er udskiftet, og i 
sommerferien blev gulvet i salen afhøvlet, så det nu 
fremstår som nyt. Kort sagt, har vi nu en rigtig flot og 
indbydende sal, som gerne udlejes til private fester.

Der har været afholdt trailermarked, hvor der blev 
bagt og solgt 300 jødekager. Der har været spis sam-
men aften, hvor mere end 30 gæster hyggede sig med 
flæskesteg og citronfromage, bagefter så vi den gamle 
Skævefilm , der blev optaget i 70’erne.

Og selvfølgelig har vi haft vore festlige danseaftner, 
som bare er livsglæde og godt humør. I november var 
der foredrag med  ”MAMMA DOC”

Kommende arrangementer:

Humanitærforeningen HUMIS  holder julestue den 
30. november samt 1. og 2. december, alle dage fra 
10.00 til 17.00

Fredag den 28. december afholdes der juletræ fra kl. 
16.00 til 20.00

Sidste fredag i januar holder vi igen danseaften fra kl. 
19.00 til 23.00

Følg os på www.skaeveborgerforening.dk 
samt Skæve Borgerforenings facebookside 

og facebooksiden: Os, der kommer fra Skæve
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Glimt fra Halloween i Dybvad
Fredag den 26. oktober på Dybvad Planteskole - arrangeret af Dybvad Handel & Erhverv



 
 

 
 

DYBVAD VARMEVÆRK a.m.b.a 
www.dybvadfjernvarme.dk 

 

 
 
 

 
 

 
 
DYBVAD DYREKLINIK 
Skævevej 34 // 9352 Dybvad 

 
 

 
 

 
	

Jørgen	Jensen	
Havens	Møllegaard	

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LÆGEHUSET 
9352 Dybvad 

 
 

 
 
 

Kurt Frederiksen 
Skæveled 

 

 

 
 

Tandlæge  

Annelise Goth 
 

Dybvad Hallen 
Ørnevej 8, Dybvad 

 

 
 

 
Glaskunstner  

Jytte Brinkmann 
 

 
 

DC Dekoration 
FORÅRSBUTIK � JULEBUTIK 

Havensvej 26, 9352 Dybvad 
 

	
Pelsdyravler	

Leif	Madsen,	Badskær	
	

	
	

	

Lars	Mellemkjær	
Langholt	

	
	

	
	
	

Vognmand  
Evald Poulsen  
Falkevej 9 - 9352 Dybvad 

	
Dybvad 

Forsamlingshus 
www.dybvadforsamlingshus.dk	

	

	
NILLES BUSSER 

 

Martin Christensen 
VESTER	HAVEN	

 

	
Anja	og	Tina’s	Private	Pasningsordning	
Skævevej	6,	tlf.	5129	8379	/	4110	1831	

Dybvad Handel & Erhverv ønsker alle en rigtig 

G L Æ D E L I G  J U L  
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Lidt om Skæve IF, der er gået mange rygter om, at 
Skæve IF er lukket ned. Det kan hermed dementeres, vi 
lever i bedste velgående.

Der er blevet afholdt en ”ny” ekstraordinær generalfor-
samling i klubhuset d. 28/9, hvor der blev valgt en ny 
bestyrelse, som består af følgende medlemmer:
Formand Heidi Skovbjerg, næstformand Heidi Peder-
sen, kasserer Benn Urenholt, sekretær Bjarne Hansen, 
menigt medlem Orla Hansen, suppleanter Inger Han-
sen og Axel Johansen.

Der bliver desværre ikke længere spillet fodbold i 
Skæve IF, men vi vil prøve på at få andre aktiviteter op 
at stå. Er der nogen, der har nogle gode forslag, er de 
meget velkommen. Der er nedsat et udvalg, der kører 
spil videre hver onsdag. Der er også fortsat avisind-
samling. Som noget helt nyt i Skæve, er vi også meget 
interesseret i at få et godt samarbejde i gang mellem de 
forskellige foreninger i Skæve og omegn. Vores første 
aktivitet bliver en kombineret indvielse/opstart og 
julefrokost midt i december. Alle er hjerteligt velkomne 
til at deltage, spillet kører hver onsdag kl. 19.30. Efter 
nytår starter spillet kl. 19.00.

Venlig hilsen Skæve IF

Nyt fra Skæve IF

NYT Hold 
til Januar

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.

Vi starter op onsdag d. 16. januar kl. 10.00

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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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



Dybvad Tunnelløb 2018 blev afviklet for første gang søndag den 28. oktober, og blev skudt i gang af borgmester 
Birgit S. Hansen i Søparken. Tilslutningen var stor, idet hele 184 løbere havde tilmeldt sig én af de fire distancer. 
Overskuddet fra dagen blev på godt 20.000 kroner, der tilfalder Dybvad Byudvikling - som dermed kommer over 
de 150.000 kroner i byfonden, der var ønskescenariet til nytår. Stor tak til arrangørerne af Tunnelløbet; Helle Brink-
mann, Anders Skovsgaard og Klaus Nielsen!

Læs mere om Dybvad Byudvikling og det store områdeudviklingsprojekt på www.dybvadby.dk
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Dybvad Lokalhistorie 
tirsdag	den	4.	december		

kl.	19.00	i	Søparkhuset	
	

Alle	interesserede	er	velkomne	den	1.	tirsdag	i	hver	måned.	
Der	er	ingen	krav	om	medlemskab.	

	
	

Dybvad 
Lokalhistorie 

 

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

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

Ansøgning om støtte kan ske hele året og skal indgives til  
formanden for Dybvad Borgerforening: 
 

Jesper Koldtoft 
Idskovvej 16 
9352 Dybvad 
 
 jesper.koldtoft@skolekom.dk 

 



	 	

	

I	DYBVADHALLEN	
søndag	den	27.	januar		

kl.	10-16	
	

Reservering	af	stadeplads		
skal	ske	til	Finn,	tlf.	21	42	45	14	

(det	er	først	til	mølle)	
	

Pris	pr.	plads	kr.	50,-	
(2	m	x	1	m	incl.	bord)	

	
	

Vi	ser	frem	til		
en	hyggelig	dag	i	hallen	

ALLE ER VELKOMNE 
	

Arrangør:	Dybvadhallen	KR
Æ

M
M

ER
M

AR
Ke

d 	
Kræmmer- / 
loppemarked 



Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole
Velkommen til Sæbyegnens Kirkehøjskole, som arran-
geres 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 per foredrag er kr. 125,- 

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
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Døbte i sognene

Døbt 2. september 2018 i Skæve Kirke: Clara Kyed 
Horbez; Forældre: Betina Christensen Kyed og Simon 
Horbez Nilsson

Døbt 16. september 2018 i Skæve Kirke: Liva Binder 
Thimm; Forældre: Charlotte Binder Karlsen og Anders 
Binder Thimm

Døbt den 7.oktober 2018 Skæve Kirke: Alfred Bang 
Jensen; Forældre: Kirstine og Daniel Bang Jensen

Døbt den 21.oktober 2018 Skæve Kirke: Luna Kærvang 
Brunø; Forældre: Emma Kærvang Rasch og Anthon 
Brunø



Samlingssteder og nabosogne

· Fælleskørsel til Kirkehøjskolen i Sæby

· Mere reklame og opmærksomhed 

 for og omkring Kirkehøjskolen

· Være med til Open by night i Dybvad

· Samarbejde med Borgerforeningen i Hørby 

 - være med til Open by night

· Friluftsgudstjeneste i Brønden

· Reklamere for besøgsvenner i Sognebladet. 

 Vi hjælper med kontakten til Røde Kors i Sæby 

 eller Ældresagen

Gudstjenester
· Skal gudstjenester være 
 som de plejer?
· Skal der være andre typer 
 af gudstjenester? 
 f.eks. stille-gudstjenester
· Fællesskabet har stor betydning
· Genkendelsens glæde er vigtig

Børn, unge og familier
· Alle var tilfredse med aktiviteterne der er for børn, unge og familier såsom babysalmesang, 
 musikalsk legestue, børnekor, kirkekor, kirkeband, minikonfirmander, 
· Ønsker om flere aktiviteter for drenge
·  Skal vi starte KUL-projekt (Kirkelig Ungdoms Leder) op i vores sogn? 

Indien, Alc og Sundar
· Prioritering af projekter  - eller skal vi have udlandsprojekter?· Mindre/afgrænsede projekter i stedet  for større byggeprojekter· Sognerejse for fx. 16-20 personer· Fint med antal arrangementer omkring  skoleprojektet i Indien· Vores hjælp skaber stor værdi i Indien  + vi får meget for pengene· Sognebladet er et godt kommunikations- middel for Indiens-projektet

Voksne og musik
· Sorggruppe i samarbejde 

 med andre sogne

· Musikken skal have et kirkeligt islæt

· Sogneeftermiddag og -aften 

 er indholdet spændende og godt, 

 men det må godt koste lidt.

Visioner 
for Hørby og Skæve Sogne
Efter høstgudstjenesten søndag d. 16. september i Skæve Kirke var der kirkefrokost og visions-
møde for vores sogne i Sognehuset i Hørby. Her blev der drøftet om hvad vi skal med vores kirke 
og hvilke drømme og tanker vi har for fremtiden.

De fremmødte blev inddelt i 5 grupper og hver gruppe skulle drøfte forskellige punkter med 
nuværende aktiviter og evt. fremtidige.
Nedenunder kan I læse mere om ønsker, tanker og mål for fremtiden i de forskellige grupper.

Menighedsrådet vil arbejde videre med de nye tanker og ideer.
Har du selv lyst til at få indflydelse på nogle af de ting der sker i sognene eller har du nye ideer, 
kan du altid kontakte Menighedsrådet eller Kirke- kulturmedarbejder Maria Kajgaard.
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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
henningholm1@gmail.com

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

Lisbeth Erlandsen
Ålborgvej 281, 9352 Dybvad
Tlf. 4195 1290

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

Anni Nielsen
Solholtvej, 9352 Dybvad
annisolvang@dlgmail.dk

www.skaeve-hoerbysogn.dk

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



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

Tirsdag den 15. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke
Tirsdag den 19. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke

for børn i alle aldre
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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. 

Vi holder juleferie d. 13. december og starter op igen 
efter juleferien d. 10. januar.

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

Vi holder juleferie d. 20. december og starter op igen 
efter juleferien d. 10. januar.

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



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,-.

Torsdag den 20. december kl. 13.30 – vi synger julen ind!
Tirsdag den 15. januar. Tirsdag den 12. februar. Tirsdag den 12. marts

Ældre fra området er meget velkomne til at være med.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste 

med altergang.

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.
     Bo Møller med band medvirker
Januar 6/1 Skæve 10.30 MV Helligtrekonger
 13/1 Badskær 9.00 HMP 1. søndag efter H3K
 15/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 20/1 Hørby 10.30 MV 2. søndag efter H3K
 27/1 Skæve 10.30 MV 3. søndag efter H3K
 31/1 Hørby 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste
     Kirkekoret medvirker
Februar 3/2 Badskær 10.30 MV 4. søndag efter H3K
 10/2 Skæve 10.30 MV Sidste søndag efter H3K
 17/2 Hørby 10.30 MV Septuagesima
 24/2 Badskær 9.00 JSM Seksagesima
Marts 3/3 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste, Gospel
     for Børn medvirker. Tøndeslagning
 10/3 Skæve 10.30 MV 1.søndag i Fasten, Kirkekoret medvirker
 17/3 Hørby 10.30 MV 2.søndag i Fasten
 19/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 24/3 Skæve 9.00 HMP 3.søndag i Fasten
 31/3 Badskær 10.30 MV Midfaste

MV: Mette Volsgaard - HMP: Helge Morre Pedersen

JSM: Johnny Søndberg-Madsen - KH: Kate Hyldgaard



Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2019
Næste blad udkommer ultimo februar

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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1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 2. december kl. 10.30 Familieguds-
tjeneste i Skæve Kirke. Kirkekoret synger og 
Spejderne vil bl.a. tænde det første lys i advents-
kransen

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

Julegudstjeneste for førskolebørn
Torsdag den 13. december kl. 13.00 i Skæve 
Kirke. For børnene i Hørby Børnehus og Dybvad 
Børnehave og deres familier. De store børn går 
Lucia-optog

Julen synges ind
Torsdag den 20. december kl. 13.30 på Dybvad 
Ældrecenter

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

Julen i kirkerne – se gudstjenestelisten side 24

Helligtrekongersfest
Tirsdag den 8. januar i Sognehuset i Hørby fra kl. 
14.00 – 16.00. Musik, sang og oplæsning
  
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 15. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke – 
For børn i alle aldre

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 31. januar i Hørby Kirke kl. 19.00. 
Musik gudstjeneste med tid til fordybelse. Kirke-
koret medvirker

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. februar i Sognehuset i Hørby fra 
kl. 14.00 – 16.00. Film

Fastelavn 
Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Skæve Kirke
Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM 
spejdernes hus til fastelavnsboller og tøndeslag-
ning.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. marts i Sognehuset i Hørby fra kl. 
14.00 – 16.00. Svend Hansen,Vodskov fortæller 
om “Et muntert og virksomt liv”

Koncert ”Hymn to Freedom”
Onsdag den 6. marts kl. 19.00 i Skæve Kirke. En 
svingende hyldest til livet med Steen Nikolaj 
Hansen, trombone; Espen Laub von Lillienskjold, 
trommer; Niels Ole Sørensen, Hammondorgel. 
Entre 50,-

Sogneindsamling
Søndag den 10. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afhol-
der 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! Kl. 10.30 er der gudstjeneste i Skæve 
Kirke, hvor Kirkekoret medvirker. Inden indsam-
lingen bydes der på pizza.
Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsfor-
mand Henning Holm Olesen på telefon: 98 86 90 
98

Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 19. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – 
For børn i alle aldre

”Klezmer Duo” på Knudseje
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 inviterer Menig-
hedsrådet i samarbejde med Joan og Leif Stiholt 
til Sogneaften på Knudsejevej 4. En festlig aften 
med ”Klezmer Duo”, der spiller traditionel jø-
diske festmusik fra Østeuropa (kaldet klezmer). 
Musikken krydres med fortælling om redningen 
af de danske jøder i oktober 1943.


