Sognebladet
for Skæve og Hørby

Marts 2019 - maj 2019

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.
14. april: 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”.
18. april: Skæve Kirke kl. 18.00, Kirkekoret medvirker - Efterfølgende Påskemåltid i Sognehuset i Hørby. Tilmelding: 9886 4110 (se bagsiden).
3. akt: Langfredag: Domfældelse og død
Jesus anklages for at være en forbryder, der har overtrådt både Guds og menneskers love… Og han dømmes til døden.
19. april: Hørby Kirke kl. 10.30 - Der veksles mellem læsninger, fællessang og
musik.
4. akt: Påskedag: Sejr og liv
Tidligt påskemorgen sker det, der ikke kan ske: Jesus står op af graven. Sorg er
vendt til glæde – mørke til lys – død til liv!
21. april: Skæve Kirke kl. 10.30 - Festgudstjeneste
5. akt: 2. påskedag: Historien fortsætter
Flere af Jesu venner går til graven i sorg, men møder den opstandne Kristus.
22. april: Volstrup Kirke kl. 10.00 – Fælles for Skæve - Hørby - Volstrup - Understed - Karup
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Minikonfirmander

Minikonfirmanderne lytter intenst

Krybbespil 2. søndag i advent

Besøg af bedemand

Konfirmander

Korpiger fra 6. og 7. klasse

Koncert med Anna Bilde

Bo Møller viser orglet frem

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Sogneindsamling søndag den 10. marts

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019. Som indsamler kan du klæde verden på til
klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit
affald og droppe flyrejsen – men hvor meget
forskel kan du egentlig gøre ene mand eller
kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle
sig magtesløs, når vi gang på gang hører om
klimaforandringernes konsekvenser. Men her
er din chance for at gøre noget, der virkelig
nytter.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som
rammer os alle sammen. Men som rammer
særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her
er man ikke nær så godt klædt på til det nye
klima, som vi er i Danmark. Man mangler
kloaksystemer, der kan aflede vandet ved
oversvømmelser. Man mangler broer, der kan
bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når

tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når
ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne
til, at 821 millioner mennesker – svarende til
hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi
kender dem. Og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til
broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et
værn mod katastrofer. Du er med til at samle
ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på
til klimaforandringerne. Og du er ikke alene.
Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der
står sammen om verdens nok vigtigste sag.

Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk
Du kan også ringe til Tove Hosbond på tlf. 51565196
eller maile til tovehosbond@gmail.com
Du kan også møde op i konfirmandstuen i præstegården kl. 11.45.
Vi begynder eftermiddagen med at spise pizza sammen.

I Skæve Hørby sogne er vi klar til at gøre
verden klimaklar ved indsamlingen den 10.
marts 2019. Vi håber at se så mange frivillige
som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag.
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”Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Det er en god og meningsfuld
måde for familier at være sammen på, og
det samler folk om en vigtig sag til gavn for
verdens fattigste” siger Tove Hosbond, indsamlingsleder

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,-

Sogneaften på Knudseje
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 inviterer Menighedsrådet i samarbejde med Joan og
Leif Stiholt til Sogneaften på Knudsejevej 4.
En festlig aften med ”Klezmer Duo”, der spiller traditionel jødisk festmusik fra Østeuropa (kaldet klezmer). Musikken krydres med fortælling om redningen af de danske jøder i oktober 1943.
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Så blev det vinter, med kulde og sne udenfor, som vi
selvfølgelig skal ud at lege i og bruge til skøre opgaver.
Men derefter er det godt at komme indenfor og lave
hyggelige ting, som vi jo ikke gider, når vejret er godt,
så der er nogle ting vi skal lære og øve inden foråret
kommer, blandt andet knob og orientering.
Vi var på juletur sammen med Dybvad gruppe, det var
hygge og sjov i Bakkehytten ved Jerslev, og vi fik gået
en skøn tur i Pejhede Skov.
Bæverne har lært om mennesker og dyr rundt om i
verden; blandt andet fløj vi en aften til Amerika og
legede indianere, og prøvede at lave en totompæl af en
stor isterning - det var ikke så let, så det blev til flotte
diamantstykker i stedet.
Vi har også lært lidt om miljø, som vi jo alle skal passe
på, og prøvet at sammenligne os med forskellige dyr.
2 af de store spejdere hjælper som lederassistenter, og
det er succes, og jo helt naturligt i spejderideen “børn
lærer børn”
De store spejdere er vi glade for er blevet nogle stykker
flere, da spejdere fra Ravnshøj og Dybvad har listet sig
til - det er jo altid sjovere at være flere sammen om at
lave noget spejderarbejde, så de har hygget sig med at
færdiggøre mærker og snakket om grænser ved “Jeg
er”mærket, for at finde fælles retningslinier.
Vi har haft besøg af hjertestarter-instruktør, så vi lige
fik genopfrisket førstehjælp sammen med Dybvad og
Ravnshøj Grupper. Lavet lampeskærm af naturmaterialer, spillet pakkespil og selvfølgelig også været ude at
lege i sne - og man skal jo ikke sætte niveauet for lavt,
så de byggede en snehule, desværre kom der tøvejr og
regn inden den nåede at blive helt færdig.
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/forælder 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

6

Hvordan er spejder med til at forme dig som menneske? - udtalelser fra spejderledere landet over:
“Når jeg er spejder, er jeg bevidst, fokuseret, åben,
positiv og villig til at lære fra mig.”
“Jeg føler mig allermest spejder, når jeg er ude i det fri,
udfordrer mig selv og andre. Når spejderne prøver ting
af, får aha-oplevelser og finder troen på¨sig selv og på
fællesskabet.”
“Spejder giver mig et større og anderledes perspektiv
i min hverdag. Det minder mig om, at hvad man gør
og siger har en afsmittende effekt og skaber ringe i
vandet.”
“Når jeg er spejder, er jeg den bedste version af mig
selv. Al hverdagens stress og jag forsvinder, når jeg er
omkring spejderne.”
“Jeg føler mig allermest spejder, når vi er på tur, laver
bål, vandrer og finder stjernebilleder.”
“Spejder giver mig en masse energi til min hverdag.

Vores ulveunger er fulde af gode ideer og godt humør,
hvilket giver inspiration til at få mere aktivitet ind i
hverdagen.”
“Uden spejder, ville jeg ikke have udviklet mig til
den, jeg er i dag. Det giver mig mod til at gennemføre,
pirrer min kreativitet og nysgerrighed; og ikke mindst
kan jeg samarbejde med andre mennesker i alle aldre
med alle mulige baggrunde.”
“Når jeg er spejderleder, er jeg bevidst om at mine
bævere og ulve er ved at opbygge deres personlige
identitet gennem erfaringer i spejderlivet.”
“Jeg føler mig allermest som spejderleder, når jeg kan
se at spejderne tager nogle udviklingsskridt, F.eks.
Spejdernes bevidsthed og stolthed, når det lykkedes at
mestre selvkontrol og ikke lade frustrationer ødelægge
en aktivitet.”
“Spejderarbejdet giver en ekstra dimension i mit liv,
fordi mine opgaver som leder giver en personlig tilfredsstillelse. Jeg ser vigtigheden af spejderlivet både
personligt og som en vigtig samfundsopgave.”
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Tirsdag den 5. marts kl. 14.00:

Svend Hansen fra Vodskov fortæller
og viser billeder om “Et muntert og virksomt liv”

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00:

Er der sogneaften på Knudseje, Knudsejevej 4. En festlig aften med
”Klezmer Duo”, der spiller traditionel jødiske festmusik fra Østeuropa.

Tirsdag den 2. april kl. 19.00:

Samuel Frederiksen fortæller ud fra emnet: ”Indenfor og udenfor”
– om tiden i Frelsens Hær.

Tirsdag den 7. maj kl. 14.00:

Kirsten Munkholt fortæller ud fra emnet: ”Så er du det mystiske barn”.

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

Den 14. april kl. 10.30

opfører minikonfirmanderne
påskespil ved gudstjenesten i
Badskær Kirke
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Dybvad Børnehave

Der er pt. 34 børn i børnehaven, 1. april begynder
Merle-My, Liam, Emma, Andrada og Emilia i skole,
og vi ønsker dem alt godt i fremtiden. Der er allerede
mange nye børn indskrevet i forråret, og vi glæder os
til lære dem og deres familier at kende.
Vi har haft et rigtigt godt efterår og en vintermåned
med sne, som både børn og voksne har nydt på legepladsen. Vi har en lille kælkebakke, som blev flittigt
brugt, så nu er bobslæderne noget tyndslidte i bunden!
I december måned hyggede alle sig ekstra meget; der
blev bagt småkager, klippet julepynt, set julefilm og
ikke mindst sunget julesange. Vores lille nisse på loftet
skrev traditionen tro julebreve til os hver dag, og det
syntes børnene var rigtigt spændende.
Troldestuen (de ældste) var på Ældrecenteret, hvor de
gik luciaoptog, og de gamle mennesker blev bare så
glade for børnenes sang, og inden vi gik i børnehaven
igen, blev børnene blev budt på saftevand og kage.
Vi var også til julegudstjeneste i Skæve kirke, hvor vi
også sang julesange, og så teater om jesusbarnet, der
blev født. De ældste børn fra Dybvad og Hørby børnehus gik luciaoptog, og det klarede de rigtigt flot.
Personalet har udarbejdet nye læreplanstemaer tilpasset de nye børnegrupper, som skal arbejdes med indtil
sommerferien. De indebærer både teater, ture ud af
huset, arbejde med overbegreber samt tegne fugle.
Troldestuen skal lave sprællebamser, som skal både
udskæres samt males og samles. Der er fokus på
læreplanstemarene SOCALE KOMPETENCER OG
PERSONLIG UDVIKLING, hvor der arbejdes med den
gode stol, fællesskab, trafik, tal og bokstaver, samt ture
ud af huset.
Hørt i børnehaven:
Ved madpakkebordet: ”Jeg tror muslibarer er lavet af
mus!”
Et barn får øje på nogle fugle (skader), der hopper
rundt på græsplænen, og siger: ”SE, der er SPÆKHUGGERFUGLE på græsset!”
På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Nyt fra Dybvad Aktivitetscenter og Hyggeholdet
Mandeture:
Lige på nuværende tidspunkt kan det være svært at
forestille sig, at der igen vil blive så dejligt vejr, at vi får
lyst til at sidde udenfor, og nyde kaffe og madpakker.
Ikke desto mindre er der fuld gang i at planlægge de
kommende Mandeture og turene med to busser.
Mandeturene er startet igen d. 6. februar, og april og
maj står også på ture med to busser.
Hvis der sidder en mand eller to derhjemme og spekulerer på om det kunne være en god idé med sådan en
Mandetur, så kan vi fortælle, at det primært går ud på
at komme ud og se vores dejlige natur. På disse ture er
vi ikke ude på gåture eller inde for at se en masse; det
er simpelthen en tur ud i naturen.
Når vi kører med de to små busser, har turen et mål.
Sidste år var vi i Rododendron parken, på besøg i Års
Nutidsmuseum, en tur på Læsø (hvor billederne er fra)
samt en juletur til Hune, hvor vi oplevede ”Magisk
Jul”.
Mandskor:
Frederikshavn Mandskor kommer og synger for og
med os mandag d. 18. marts.
Det bliver et aftenarrangement, som er fra 19–21.
Her er alle velkommen.
Damernes Butik:
April måned byder bl.a. på besøg fra Damernes Butik.
Helle kommer og viser os forårets og sommerens flotte
tøj. Her er det ”Hyggedamerne”, der går model.
Forårsfest:
En fest er altid en dejlig begivenhed – og vi vil glæde
os til Forårsfesten, der i år er planlagt til onsdag d.
8. maj kl 18. Menuen lyder på helstegt pattegris med
dejligt tilbehør. Forårsfesten er for brugere, beboere,
personale, frivillige og pårørende - og det er en aften
med masser af hygge og dejligt humør.
Kæmpe banko:
Hyggeholdet & Aktivitetscenteret har igen i år lavet
aftale om et arrangement sammen med Borgerforeningen i Dybvad.
Vi vil gerne invitere til et stort Bankospil i Dybvad
forsamlingshus, for hele familien. Her kan der vindes
mange fine gevinster - og der vil være mulighed for at
købe lidt forfriskninger.
Vi glæder os til at se rigtig mange fra by og opland til banko
torsdag d. 11. april kl. 19!

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

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

Det koster kun
500 kr. om året

Skal din
annonce være her?

KONFIRMAND-

GOSPEL

Gospelkoncert med konfirmanderne

Onsdag den 3. april kl. 19.00 i Skæve Kirke

Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger under ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen

Bibelkredsen - forår 2019
Vi arbejder ud fra pjecen: ”Jeg kender dine gerninger!” 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. 13. marts 2019 kl. 19.30
Hos Emmy og Villy Farsinsen,
Nobisvej 18, Hørby, tlf. 98466223
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.30
Hos Lilli og Aage Christensen,
Gadensvej 1, Hørby, tlf. 98466352

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.30
Hos Lisbeth og Henning Hedegaard,
Nejsiggyden 14, Sæby, tlf. 28716195
Fredag d. 14. juni 2019 kl. 18.00
Grill-aften/sommer-hygge
Hos Emmy og Villy Farsinsen
i sommerhuset. Tlf. 98466223
(Tilmelding senest den 8. juni. 2019 til værtsparret)
Onsdag d. 11.september 2019 kl. 19.30
Hos Karin og Ernst Oehlenschlæger,
Ålborggårdvej 49, Østervrå, tlf. 20456108
Kunne man tænke sig at deltage i bibelkredsen, da kontakt
et af de ovenstående værtspar.
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Set og Sket i sognene

12

Salmesangsaften i Skæve Kirke

Konfirmander til U-messe i Abildgaard
Kirke

Kirkekoret går Lucia

Børnehaverne til julegudstjeneste

Kirkeband og kirkekor til julekoncert

Helligtrekongersfest i sognehuset

Gospel for Børn synger til Fortælletime

Kyndelmisse med korsang

Himmelske Dage på Heden
30.maj-2. juni i Herning

EN HIMMELSK FOLKEFEST
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af
byen og sætter midt og vest-jylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.

”Det skal være et sted hvor det
kirkelige og det folkelige mødes.
Derfor rykker vi ud på gaderne”
Henrik Stubkjær, biskop

Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet,
hvor et stort kirkekor med 500 korsangere
fra området, vil være med til at give nogle
ekstra decibel til fællessangen.
DET STØRSTE KIRKEKAFFEBORD
Himmelske Dage i København blev tildelt
Kristeligt Dagblads initiativpris, og styrelsen
for Danske Kirkedage sendte prisen videre
til Himmelske Dage på Heden i 2019, med
opfordring til at indbyde alle til kirkekaffe.
Det sker, når de 3000 gæster til åbnings

gudstjenesten bliver inviteret til Danmarks
største kirkekaffebord på cirka 750 meter
af Hernings gågade.

Arrangementerne er i fuld gang med at blive tastet ind og overblikket kan man få på:
himmelskedage.dk

ET VIGTIGT SAMARBEJDE
Overskriften for De Himmelske Dage på
Heden er ”Gå med…” og Herning har som
by valgt at gå med projektet, og eventet
støttes også af bl.a. Kirkeministeriet og
Viborg Stift.

Det er folk fra folkekirken, frikirkerne og
den katolske kirke samt en lang række
frivillige fra de kirkelige organisationer, som
får det til at ske. Man vil kunne opleve alt
fra Undergrundsgudstjeneste i en P-kælder,
klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet og Bibel legeland for
børnene.
Gå på opdagelse i programmet på:
himmelskedage.dk/program/

”Man afholdt Himmelske Dage i
København for 2 år siden. Da blev
det for alvor opdaget af mediefolk
og politikere. Nu kommer det så til
Herning og vi har en ambition om
at det skal være endnu større”
Henrik Stubkjær, biskop

OVER 300 ARRANGEMENTER
Himmelske Dage arrangeres af Danske
Kirkers Råd og over 300 arrangementer
venter de mange deltagere til Danmarks
største fælleskirkelige event.
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LØRDAG d. 6. APRIL kl. 18-01 i DYBVADHALLEN

&

DYBVADHALLENS 40 ÅRS JUBILÆUM
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Entré + buffet

kr. 250,-

entré efter kl. 21 kr. 150,-

Arrangør: Dybvad Boldklub

Billetsalg i Dagli’Brugsen Dybvad
Bordbestilling via www.dybvadboldklub.dk
Dørene åbnes kl. 18.00  Buffet kl. 18.30
Guldsponsor:

Find os på Facebook
Sponsorer:
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Hørby Bazar 2019
Palmesøndag den 14. april 2019 er der atter dømt loppemarked i Hørby!
Har du lyst til at deltage som kræmmer, kan man tilmelde sig på to måder enten via Facebook
https://m.facebook.com/hoerby-bazar/ eller kontakte
Helle Brinkmann Larsen på mobil nr. 42406072.
Der åbnes for tilmelding lørdag den 2. marts kl. 12.
Princippet ved tilmelding er efter først til mølle-princippet.
Vi har indført en ny tilmeldingsprocedure, oplyser
Helle Brinkmann Larsen, og vi har justeret priserne en
lille smule i forhold til sidste år.
B1 - Et bord m/dug ca. 2 m langt med 2 stole kr. 125
B2 - 2 sammenhængende borde m/duge ca. 4 m langt
med 4 stole kr. 225
B3 - 3 sammenhængende borde m/duge ca. 6 m langt
med 6 stole kr. 325
For hver af ovenstående stande er der mulighed for at
have plads til et lille tøjstativ på max. 1,20m, der placeres i samråd med naboen og på en måde, så det ikke
generer gangarealet i hallen.
Helle opfordrer til, at man får snakket med sin eventuelle bazarkammerat – skal han/hun med igen i år,
og skal I stå ved siden af hinanden? Så er det nemlig
vigtigt, at I booker sammen.

Som tidligere skal vi bruge dit navn, telefon nummer,
og hvad du sælger, og fra hvilken by du kommer, supplerer hun.
Hvad enten du kommer som gæst eller kræmmer kan
du glæde dig over de fine faciliteter, som Bazaren råder over. Hørby Efterskole danner traditionen tro den
perfekte ramme. Skolens elever arbejder med performance i ugen op til Bazaren, hvorfor vi overtager en
smuk udsmykket hal og forhal med blomster og duge.
Vores velbesøgte og roste cafe finder man netop i
skolens forhal. Her kan både kræmmere og gæster få
stillet deres sult og tørst til ganske fornuftige priser.
Her er hyggeligt, og her kan man tage et lille pusterum
i loppejagten.
Selve loppemarkedet finder sted i skolens hal. Her
håber vi at kunne runde de hundrede stande igen i år,
som vi nåede sidste år, beretter Hanne Jakobsen, en af
pigerne i trekløveret bag Bazaren.
Og hvorfor lave Bazar i Hørby? Hanne fortsætter; Vi
tænker bæredygtighed, genbrug og nytænkning af
gamle sager - og så kan vi være med til at give lokalsamfundets små foreninger med et økonomisk pift.
I år håber vi, at overskuddet tangerer de ca. 16.000 kr.,
som vi rundede sidste år. Overskuddet i år er tiltænkt
Hørby Idrætsforenings gymnastikafdeling, Hørby
Bylegeplads, Hørby BørneMusikFestival og KFUM
spejderne.
Der er gratis adgang for gæster!
Husk at sætte kryds i kalenderen ved den 14. april. Det
er Palmesøndag - der er Bazar på Hørby Efterskole!
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Indre Mission - Dybvad
Program forår 2019
Tirsdag den 19. marts:

Sognepræst Bjarne Haugaard, Hirtshals.

Tirsdag den 9. april:

Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen.

Tirsdag den 7. maj:

Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.

Søndag den 2. juni:

Udflugt - program følger senere.

Tirsdag den 18. juni:

Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.

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

Krea Klubben

Her mødes en flok kreative mennesker, der syr,
strikker, hækler,... til fordel for sognenes Indienprojekt. Tingene kan købes i Sognehuset.
Alle er velkomne til at være med.
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Velkommen til




























Skærtorsdag den 18. april 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
Niels Otto Pedersen,
Ø. Barkholt’s Mindefond
Gravermedhjælpere søges til Skæve, Hørby og Bad-

Fondens formål er at yde økonomisk støtte
til fornyelse af inventar i Skæve Kirke
2019. Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Aflønningen
samt at yde støtte til kirkelige aktiviteter
sker på timebasis.
Stillingerne
er tidsbegrænset
Skærtorsdag
den 18.
april indbydes
alle tilmed
at deltage i et fælles påskemåltid. Vi begynder med
omkring Skæve Kirke.
ophør til den 30. november 2019. To gravermedhjæl-

Indsættes
som almindeligt
tekststykke:
skær kirkegårde
i sæsonen 1. april
– 30. november

gudstjeneste
i Skæve Kirke kl. 18.00, hvor Skæve-Hørby Kirkekor medvirker. Derefter samles vi i
pere får hovedsageligt arbejde i Skæve, mens den
Sognehuset
i
Hørby til hovedsageligt
fællesspisning.
Spisningen
koster
50 kr.
pr. fonden
person.økonomisk
Tilmeldingstøtte
på telefon
98
tredje gravermedhjælper
bliver
tilknytEndelig
yder
til
og Badskær
kirker og kirkegårde.
86tet
41Hørby
10 eller
på mv@km.dk
medlemmerne af menigheden ved Skæve

Kirke i forbindelse med begravelse, konfirArbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms
arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige
handlinger. Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingerne. Der kan hentes yderligere
oplysninger om stillingerne hos kontaktperson Lisbeth
Kjelgaard Erlandsen, tlf.: 41 95 12 90.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til
Skæve-Hørby Menighedsråd, e-mail:
8446fortrolig@SOGN.DK
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019 kl. 12.00.

mation og lignende kirkelige aktiviteter.
Begrundet ansøgning bedes fremsendes
senest den 1. marts 2019 til:
Niels Otto Pedersen,
Ø. Barkholt’s Mindefond

c/o Advokatfa. Hjulmand & Kaptain
Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn
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Familiegudstjeneste med påskeskuespil
Hvor: Volstrup Kirke
Hvornår: 2. påskedag den 22. april
2019 kl. 10.00
Entré: Gratis
Skuespiller, børnebogsforfatter, kirkekonsulent m.m. Jens Jødal, som startede Kirketeatret i 2005, og som tidligere har været i
Volstrup Kirke, kommer nu igen 2. påskedag,
som vi vil fejre sammen med børn og voksne
fra Skæve/Hørby.
Jens kommer med pianist Anders Bæk
Eriksen, hvor de sammen fremfører påskens
drama som en bugtalerfortælling med lune,
alvor og et strejf af trylleri!
Såvel Jens Jødal som hans bugtalerdukke vil
gentagne gange forsøge at involvere pianisten, hvad han ikke er særlig med på, så i
stedet må børn hjælpe ham.
Vi slutter af med et påskeløb på kirkegården
og kaffe og saftevand i Volstrup Graverhus

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

Friluftsgudstjeneste med
”Brass Ensemble Sæby”
Søndag den 26. maj kl. 10.30
Præstegårdshaven, Skævevej 67.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten
til Skæve Kirke.
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KRÆMMERMARKed

Kræmmer- /
loppemarked

I DYBVADHALLEN
Ørnevej 8 – 9352 Dybvad

søndag den 31. marts
kl. 10-16
Stadeplads:

Kontakt Finn, tlf. 21 42 45 14
eller Anita, tlf. 29 82 24 66
(det er først til mølle)

Betaling ved tilmelding
Vi ser frem til
en hyggelig dag i hallen

ALLE ER VELKOMNE
Arrangør: Dybvadhallen
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Dybvad Borgerforening / Hyggeholdet & Aktivitetscenteret indbyder til

TORSDAG D. 11. APRIL KL. 19

00

i Dybvad Forsamlingshus – alle er velkomne!
Se mere på www.dybvadby.dk eller Dybvad Online på Facebook

Tirsdag den 5. februar åbnede det nye ”ByLivsKontor” over for
Dybvad Ældrecenter. Her kan man løbende følge med i arbejdet
med det store områdefornyelsesprojekt. Ca. to gange månedligt
vil der være”åben tegnestue” - kig forbi når skiltet er ude!
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Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole
Velkommen til Sæbyegnens Kirkehøjskole, som arrangeres af Understed-Karup, Volstrup, Sæby og SkæveHørby 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

Generalforsamling hos Venstre Dybvad/Skæve
Den 26. januar 2019 blev der afholdt generalforsamling i vores lokale forening. I år blev den afholdt hos
Skæve Auto. Her fik de fremmødte et godt indblik i,
hvordan man driver et autoværksted ude på landet, hvordan man holder sig ajour og hvordan man
fastholder sine kunder.

Det glædede os alle at hører, at der altid er lærlinge
ansat og at man hele tiden forsøger at følge udviklingen og er derfor nu i gang med at uddanne mekanikere til at arbejde med hybrid biler.
Efterfølgende blev generalforsamlingen gennemført,
med formanden Lars Mellemkjærs beretning. Der var

genvalg af Finn Jensen, Jens Erik Kyed og Lisbeth K
Erlandsen til bestyrelsen.
Aftenen blev afsluttet med indlæg ved folketingskandidat Henrik Buchhave. Her fik vi et godt indblik
i, hvilken person der gemmer sig bag vores folketingskandidat, både fra sit job i Frederikshavn Boligforening og som politiker i regionsrådet. Vi ønsker
Henrik held og lykke med den kommende valgkamp.
Samtidig siger vi en stor tak til Skæve Auto for husly
og god forplejning.
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Døbte og viede i sognene

Døbt den 2. december 2018 i Skæve Kirke: Milena
Pinholt Sørensen. Forældre: Sandra Milena Pinholt og
Kenneth Sørensen

Døbt den 27. januar 2019 i Skæve Kirke: Daniel Harding Jensen. Forældre: Mette Johansen og Kim Allan
Jensen

Døbt den 27. januar 2019 i Skæve Kirke: Selina Nedergaard Bouet. Forældre: Jannie Nedergaard Jensen og
Jan Bouet

Døbt den 10. februar 2019 i Skæve Kirke: Jeppe Jerup
Petersen. Forældre: Mette Jerup Petersen og Flemming
Viktor Petersen
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Viet den 22. december 2018 i Skæve Kirke: Suna Atas Sørensen og Brian Sørensen
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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, 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

Solsikken - Solfanger

Medlemmer af menighedsrådet:
Henning Holm Olesen, formand
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm1@gmail.com

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

Lisbeth Erlandsen, kontaktperson
Ålborgvej 281, 9352 Dybvad
Tlf. 4195 1290

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

Anni Nielsen
Solholtvej, 9352 Dybvad
annisolvang@dlgmail.dk

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Kom og syng med i Gospel for børn
Hvis du elsker at synge, danse og lege - går i 0.-3.
klasse - så er Gospel for børn lige noget for dig!
Vi øver hver torsdag kl. 14.10-15.20 i Sognehuset i
Hørby. Jeg henter jer på skolen og følger jer tilbage
igen inden skolebussen kører.
Vi starter med en lille forfriskning og så er der ellers
fuld drøn på sang, dans og musik. Vi skal have det
sjovt, øve sange og medvirke til fortælletime i kirkerne.
Tilmelding sker på maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller ring på 2097 4763 - Gospel for børn er gratis.
Glæder mig til at synge med jer!
Kirke- og kulturmedarbejder; Maria Kajgaard

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. – 9. klasse.
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 20.15 i Sognehuset i
Hørby, hvor vi øver os på et meget blandet program
Vi synger:
• På både engelsk og dansk
• Rytmiske og klassiske sange
• Enstemmigt og flerstemmigt
• Med og uden solister
Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i Skæve,
Hørby og Badskær. Desuden laver vi musicals og deltager i forskellige korarrangementer med andre kor.
Mange korhilsner fra Anne Hejslet
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Gudstjenesteliste

Marts
3/3
Skæve
14.00
MV
					
10/3
Skæve
10.30
MV
17/3
Hørby
10.30
MV
19/3
Badskær
17.30
MV
24/3
Skæve
9.00
HMP
31/3
Badskær
10.30
MV
April
7/4
Skæve
10.30
MV
14/4
Badskær
10.30
MV
18/4
Skæve
18.00
MV
					
19/4
Hørby
10.30
MV
21/4
Skæve
10.30
MV
22/4		
10.00
KH
28/4
Skæve
9.00
JSM
Maj
5/5
Hørby
10.30
MV
12/5
Skæve
10.30
MV
17/5
Skæve
10.30
MV
18/5
Hørby
10.30
MV
19/5
Badskær
9.00
MV
26/5
Friluft
10.30
MV
					
30/5
Skæve
9.00
HMP
Juni
2/6
Badskær
9.00
HMP
9/6
Hørby
10.30
MV
10/6
Friluft
10.30		
					
16/6
Skæve
10.30
MV
23/6
Badskær
10.30
MV
					
30/6
Skæve
10.30
MV

Fastelavn. Familiegudstjeneste, Minikonfirmanderne medvirker. Tøndeslagning
1.søndag i Fasten, Kirkekoret medvirker
2.søndag i Fasten
Kirkens Fortælletime
3.søndag i Fasten
Midfaste
Maria Bebudelse
Palmesøndag, Minikonfirmander er med
Skærtorsdag, Kirkekoret medvirker.
Efterfølgende påskemåltid
Langfredag, liturgisk musikgudstjeneste
Påskedag
2. Påskedag, Fælles gudstj. i Volstrup
1.s.e Påske
2.s.e Påske, Kirkebandet medvirker
3.s.e Påske
Konfirmation
Konfirmation
4.s.e Påske
5.s.e Påske, Friluft i Præstegårdshaven,
Brass Ensemble Sæby medvirker
Kristi Himmelfart
6.s.e Påske
Pinsedag
2. Pinsedag. Fælles friluftsgudstjeneste
i Søparken
Trinitatis
1.s.e Trinitatis. Kirkevandring
”På vej til kirke” inden
2.s.e Trinitatis

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

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 12. marts , tirsdag den 9. april,
tirsdag den 14. maj, tirsdag den 11. juni.
Ældre fra området er meget velkomne til at være med.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste
med altergang.

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,-.
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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. maj 2019
Næste blad udkommer ultimo maj
Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Kalenderen
Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Skæve Kirke
Efter gudstjenesten er alle inviteret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tøndeslagning.
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”.
Undervejs serveres der kaffe og kage af 20,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 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! Kl. 10.30 er der gudstjeneste i
Skæve Kirke, hvor Kirkekoret medvirker. Inden indsamlingen bydes der på pizza.
Indsamlere kan melde sig til Tove Hosbond på telefon:
51 56 51 96
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 Menighedsrådet i samarbejde med Joan og Leif Stiholt til Sogneaften
på Knudsejevej 4. En festlig aften med ”Klezmer Duo”,
der spiller traditionel jødiske festmusik fra Østeuropa
(kaldet klezmer). Musikken krydres med fortælling om
redningen af de danske jøder i oktober 1943.
Sogneaften om Frelsens Hær
Tirsdag den 2. april i Sognehuset i Hørby kl. 19.00.
Samuel Frederiksen fortæller ud fra emnet: ”Indenfor og
udenfor” – om tiden i Frelsens Hær. Undervejs serveres
der kaffe og kage af 20,-

Påskemåltid
Skærtorsdag den 18. april 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
2. Påskedag – fælles familiegudstjeneste
Mandag den 22. april kl. 10.00 i Volstrup Kirke. Jens
Jødal medvirker.
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 7. maj i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 –
16.00. Kirsten Munkholt fortæller ud fra emnet: ”Så er
du det mystiske barn”.
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 21. maj kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn
i alle aldre.
Friluftsgudstjeneste med ”Brass Ensemble Sæby”
Søndag den 26. maj kl. 10.30 i præstegårdshaven, Skævevej 67. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten
til Skæve Kirke.
2. Pinsedag
Mandag den 10. juni kl. 10.30 holder Sæby, Understed, Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles gudstjeneste i Søparken i Dybvad
Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 14. 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 12. juni
Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 23. juni indbydes til en mini-pilgrimsvandring. Vandringen begynder og ender ved Badskær
Kirke. Vi mødes kl. 8.00, og undervejs er der indlagt
små pauser med tid til oplæsning og stilhed. Inden
gudstjenesten i Badskær Kirke kl. 10.30 serveres der
rundstykker og kaffe.

Gospelkoncert med konfirmanderne
Onsdag den 3. april kl. 19.00 i Skæve Kirke. Konfirmanderne fra Skæve og Hørby synger under ledelse af
Joachim Hejslet Jørgensen.
Palmesøndag med påskespil
Den 14. april kl. 10.30 opfører minikonfirmanderne påskespil ved gudstjenesten i Badskær Kirke.
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