September 2019 - november 2019

Sognebladet
for Skæve og Hørby

At vokse på samme træ
Af sognepræst
Mette Volsgaard

Vintræ og grene og frugt hører sammen:
Kristus er ét med sit folk på dets færd.
Grenene dør, hvis de skilles fra stammen:
Skilt fra Guds Søn er vi ingenting værd.
Jørgen Kristensen DDS 368 v 1

Når Jesus vil sige noget vigtigt, bruger han ofte billeder. Om fællesskabet og sammenhængen
mellem ham og mennesker siger Jesus: ”Jeg er vintræet, I er grenene” (Johannesevangeliet 15,5).
Mennesker er som grene på Kristus-træet, hvis mening
med livet er at bære frugt.
Billedet af mennesker som grene på Kristus-stammen,
bliver bl.a. brugt i forbindelse med dåben, hvor der tales om, at mennesket bliver indpodet i Kristus. At pode
er at få en gren til at vokse på et fremmed træ. Og når
billedet bruges ved dåben, betyder det, at mennesket
ved dåben knyttes så tæt til Kristus, at det for evigt og
altid hører sammen med ham.
Billedet at Kristus-træet, hvor mennesker vokser som
grene, et er også et godt billede på menigheden, hvor
hver især er en lille del, der alle vokser og får næring
fra den samme stamme.
Og at være kristen er netop noget man er sammen. Det
er at være en del af et fællesskab, hvor man hænger
sammen – og hænger på hinanden. Hvor man er
afhængige af hinanden og er forpligtede på hinanden.
Og hvor man får næring og livsmod fra samme sted.
Glæden er den, at vor Herre alene
ved, hvor i verden han bedst får os brugt.
Glæden er den, at vi vokser som grene,
næres af stammen og bærer dens frugt.
Jørgen Kristensen DDS 368 v 5
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Høst
gudstjeneste

Salme
Bongo

Sidste torsdag i måneden er der SalmeBongo
i Sognehuset i Hørby kl. 16.30-17.15.
Det er for alle børn i alderen 1- 5 år
sammen med mor, far eller bedsteforældre.
SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang.
Vi skal synge salmer med hele kroppen, spille på rytmeinstrumenter og blæse sæbebobler. Vi skal høre en lille
historie fra bibelen og danse og lege.

Skæve Kirke

Søndag den 15. 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

Hørby Kirke

Søndag den 29. september
kl. 10.30.
Familiegudstjeneste, hvor
børnekoret Gospel for Børn
medvirker.
Også her samler vi ind
til sognenes skoleprojekt
i Indien.

Datoer for efteråret 2019:
29. august· 26. september,
31. oktober· 28. november
Tilmelding og mere info
hos Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Kajgaard.
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller mobil: 20974763
SalmeBongo er gratis.

Babysalmesang
i Skæve- og Hørby Sogne

Babysalmesang er for alle, som har en baby mellem 0-12 måneder.
Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 i Badskær Kirke, hvor vi synger salmer mens vi vugger babyerne, laver fagter, vifter med tørklæder.
Vi danser også til salmerne og kigger lidt på kirken og meget mere. Selvom du ikke er en sanglærke, vil din baby altid synes
du er den bedste til at synge. Så alle kan være med :)
Efter babysalmesang hygger vi os med kaffe/te og lidt lækkert til de voksnes maver.
Kirken er åben fra kl. 9.30 så du kan komme og pusle eller amme inden.

Vi mødes hver onsdag fra den 21. august kl. 10.00 i Badskær Kirke
Det hele er gratis og du skal blot tilmelde dig til Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard på
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller tlf. 20 97 47 63. Du er også velkommen til, at skrive hvis du har spørgsmål.
Forløbet varer fra august til december og man kan komme og være med som man har lyst - det er for alle!
Mange hilsner Maria Kajgaard, Kirke- og kulturmedarbejder

Årets konfirmander

awol

Tak til organist Lise G

e stoppede
ist i Skæve-Hørby sogn
Efter fire år som organ
juli.
Lise med udgangen af
Skæve
en afskedsreception i
d
me
Det blev markeret
vil blive
t dygtig organist, der
Kirke. Lise er en mege
stillingen.
er
ag
ert
ov
tte Gawol,
savnet. Lises søster, Lo
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Nyt fra Dybvad Byudvikling
Mandag den 12. august genåbnede Dybvad Lægehus
efter tre ugers ferielukning – men det var ikke en hvilken som helst dag... I den ferielukkede periode blev
der nemlig udført en række renoveringsopgaver af ca.
35 frivillige – alt sammen i forbindelse med, at bygningen til september overdrages til Dybvad Byudvikling
af de tre nuværende ejere.
Der er bl.a. lavet nye toiletter, malet vægge, lagt nye
gulve - og ikke mindst har udenomsarealerne og
selve huset udvendigt fået en flot opfriskning inden
der bliver budt velkommen til byens nye læge, Tom
Mathiasen.
Dybvad Byudvikling vil gerne sige tusind TAK til de
mange, der har givet en hånd med i processen - der
har været en fantastisk opbakning; og vi har nået mere,
end vi havde forventet!
Også tak til dem, der er kommet forbi med øl, slik m.v.
til de arbejdende folk; eller som har benyttet lejligheden til at indsætte et bidrag til arbejdet på byfondens
konto.
Ønsker du - eller din virksomhed - også at bidrage til
byens positive udvikling, er det både muligt at købe
andele og hjælpe til med øvrige bidrag, arbejdskraft
eller udstyr. Ved køb af en andel får man ca. 4 gange
årligt en nyhedsmail, hvor vi fortæller om de igangværende og kommende projekter – og naturligvis stemmeret på vores generalforsamling, hvor der bl.a. kan
stilles forslag om nye tiltag.
Læs mere om Dybvad Byudvikling på dybvadby.dk og
se hvad der sker på facebooksiden Dybvad Online – vi
har snart mere spændende nyt at berette!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
Vi har været på alletiders weekendtur med Spejderskibet Klitta, der ligger i Århus Træskibshavn. Vi
stævnede ud fredag aften med kursen mod Hou, syd
for Århus, lørdag lagde vi til i Langør på Samsø, før
turen gik hjemad søndag: Vi havde skønt sejlervejr, sol
og vind, heldigvis var de fleste spejdere søstærke og
klarede turen, hvor vi selvfølgelig skulle hjælpe både
med at styre skibet, sætte sejl, som er hårdt arbejde, og
når der skulle lægges til kaj.  
Bæverne har været på Kristi Himmelfartsløb i Slotved
Skov; en konkurrence, denne gang over temaet riddere, hvor vi dyster med alle andre grupper i Østvendsyssel Distrikt: Vi havde en skøn dag trods regnvejr, og
vores bævere vandt både en 1. plads og 3. plads.
Vi har igen i år lavet løb for Røde Kors lejr for flygtningefamilier ved Klitten i Lyngså. Selv om det startede
med regnvejr blev det en skøn sommeraften; vi fik en
masse friske børn og voksne til at lege med på vores
forskellige opgaver i et lagkageløb. Her fik de forskellige ingredienser, til sidst skulle der kreeres den flotteste
lagkage - og spejderne skulle kåre vinderholdet.
Alle bævere har taget mærket SovUde nat 2019, da vi
sammen med mange andre spejdere sov ude netop
denne nat. Vi havde dog bare vores egen lille lejr ved
spejderhuset, og lavede dybsteg til aften - for nogle var
det første nat de havde sovet i telt i år, eller overhovedet!
I år havde vi fået en depot post på Coast2Coast, hvor
vi skulle servere pølsehorn og saftevand ved Voergård.
Det blev en hyggelig men lang nat, hvor spejderne
havde tændt bål og sørgede for opmuntring og en kort
pause. Tak til de forældre, der hjalp - både med at bage
pølsehorn og stå ved depotet.
Så blev Sankt Hans selvfølgelig afholdt ved spejderhuset, med mange herlige spejdere og besøgende på
en herlig sommeraften - også her fik vi hjælp af både
spejdere og forældre til grill, mad og aktiviteter på
pladsen.
For efteråret har vi flere aktivitetsmærker på programmet, så vi kommer rundt om alle arbejdsgrene, morse,
knob, natur, miljø, kirke og orientering, krydret med
bål, lege og overnatninger. Spejderne skal på Ungdommens Ø til oktober, det bliver en oplevelse.
2 spejdere har haft fede oplevelser på Roland 2 i sommerferien, og 2 andre skal på Diamant til efteråret.
Vi har desværre måttet sige farvel og tak for hjælpen
til 3 ledere for det næste år, da Sille og Nicklas skal
på efterskole og Caroline skal ned på Houens Odde
Spejdercenter som GEÅ-Spejder. Det betyder ”Giv Et
År” som aktivitetsmedarbejder på centret, der afholder
masser af kurser , centerlejre og meget andet. Så har du
lyst det, kan vi godt bruge ekstra lederhjælp.
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Vi har som sidst nævnt været ved at afklare hvornår
spejderarbejdet startede i Hørby, og fundet datoer helt
tilbage i 1956. Vi fejrer det med en reception i Spejderhuset, men vi har været nødt til at finde en ny dato end
tidligere oplyst, nemlig lørdag d. 28. september, hvor
vi håber at se mange gamle spejdere.
Har du oplysninger eller gamle papirer, billeder eller
andet, vil vi meget gerne se/låne det, du er meget velkommen til at tage kontakt til GL Anne Marie.
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. 18.30-21.00
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.

Jubilæumsfest
Spejderhuset i Hørby blev opført d. 10/11-1979 og har været

rammen om godt spejderarbejde i Hørby i 40 år, men før det
blev bygget var spejderarbejdet allerede i fuld gang. I de gamle
dagbøger har vi fundet opstart af gruppen allerede tilbage i
1959, så vi kan også fejre 60 års jubilæum.
Vi fejrer det hele ved en reception i Spejderhuset lørdag den
28. september kl. 11-14.
Er du gammel Hørby-spejder og savner lugten af bål, vil vi
gerne fortsætte festlighederne lidt mere sammen med dig!
Derfor afholdes der fra kl. 14 patruljedyst på et lille løb, hvor
gamle spejderfærdigheder skal afprøves.
Vi laver efterfølgende mad over bål; håber vi skal bruge de
store gryder...
Og vi skal da også have et lille lejrbål med god underholdning. Efterfølgende kan vi rykke ind i spejderhuset igen
og få kaffe efter natmaden. Der vil endda også være mulighed for at overnatte i spejderhuset. Håber at se mange
gamle spejdere.
Meld gerne til, hvis du vil være sikker på at du ikke går
glip af dette gensyn med gamle spejderkammerater.
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Tirsdag d. 3. september kl. 19.00:
Winnie Rischel med foredraget “Der er altid en vej - livets døre”

Foredrag og
eftermiddagskaffe 20 kr.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 14.00:
Axel Fiedler med foredraget “Fra dreng i Hals til flådechef i Frederikshavn”
Tirsdag d. 5. november kl. 14.00:
Lise Munch fra Mosbjerg med foredraget “Vintertanker”
Tirsdag d. 3. december kl. 14.00:
Adventsfest. Husk at tage en lille gave med til årets pakkespil.

Bibelkredsen - efterår 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.
Kunne man tænke sig at deltage i bibelkredsen,
da kontakt et af de nedenstående værtspar.
Onsdag d. 11. september kl. 19.30:
Tove og Hans Henrik Holdensen, Hybenvej 26,
Hørby. Tlf. 98466331
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30:
Lisbeth og Henning Hedegaard, Nejsiggyden 14,
Sæby. Tlf. 28716195
Onsdag d. 13. november kl. 19.30:
Emmy og Willy Farsinsen, Nobisvej 18, Hørby,
Tlf. 98466223
Fredag d. 6. december kl. 17.30:
Julehygge med spisning
Karin og Vagn Vingborg, Rugholmen 17, Hugdrup.
Tlf. 98864860
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Dybvad Børnehave
Siden sidst:
Vi har fået mange nye børn i løbet af sommeren. Vi
har sagt goddag til Tristin, Alberte, Naja, Malthe, Maja
og Filip. Vi har sagt farvel til Ida og Matilde, som er
begyndt i skole. Der er nu 39 børn i børnehaven, og
det hele passer fint med de 3 rul i løbet af året, hvor vi
sender børn i skole samt med det antal nye børn, der
begynder i børnehave.
Vi har haft en god sommer med aktiviteter, som omfatter både leg, kreativitet og udeliv. Vi har samlet små
blomster og blade, og har limet dem på tegninger samt
udstillet dem i børnehaven. Børnene har nydt det gode
vejr og har leget en masse gode lege på legepladsen.
De voksne i børnehaven har pt. travlt med at tænke
læreplanstemaer, som skal tilpasses i børnegrupperne.
I efteråret begynder vi at arbejde med LEGEKUNST,
som er et nationalt tiltag for 0-6 årige igennem kulturprinsen (www.kulturprinsen.dk).
Vi tager udgangspunkt i model 5, som er legekunst
ind i hverdagen. Det er et længerevarende forløb, hvor
der hyres en kunstner (f.eks. musik, teater og andre
kreative ting).
LEGEKUNST er en landsdækkende indsats med udgangspunkt i børnenes medskaben og møde med kunst
og kultur i hverdagen. Fokus på leg, dannelse, og nye
fællesskaber med konkret inspiration til arbejdet med
den styrkede pædagogisk læreplan. Der arbejdes med
barnets egne kulturelle udtryksformer, med fællesskaber, krop og bevægelse, sproglig udvikling samt
personlige og sociale kompetencer.
Dybvad børnehave er en af de 3 institutioner i distrikt
syd, som er så heldige at deltage i dette projekt.
På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen

KFUM spejderne i Dybvad
Vi mødes hver uge i spejderhuset,
Skævevej 69, undtagen
i skolernes ferier.
Ved spørgsmål, kontakt
Børge Nedergaard,
tlf.: 2121 1953

Bævere:
Tirsdage kl. 18.00-19.30
Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.00-19.30
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27. oktober
1. start kl. 10

00

ALLE
KAN

DELTAGE

3

DISTANCER

½ marathon // 10 km løb/gang // 5 km løb/gang

Tilmelding via www.dybvadby.dk eller Facebook
Start: Søparken, 9352 Dybvad (tjek-in fra kl. 9.00)

TIL FORDEL FOR STØTTEFORENINGEN FOR

Hørby-Dybvad Skoleafdeling

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?

Hørbys Private Pasningsordninger

Sankt Hans

Mandag d. 24. juni havde vi Sankt Hans fest i de private pasningsordninger i Hørby.
Vi havde bål i haven, med en heks, som blev sendt afsted til Bloksbjerg. Da heksen var sendt afsted, legede
og hyggede vi i haven. Da der kun var gløder tilbage af
bålet, lavede vi mad over bål. Vi lavede kyllingespyd,
pølser, majskolber og kartofler og brød. Det var noget,
alle spiste med velbehag - vi fik hyldeblomstsaft til,
som vi havde lavet mandagen før.
Vi fik også lækker lækker dessert; det var pandekager
med hyldeblomst - de blev også lavet over bål.

På tur til Klostergydens Fisk

Grønne Spirer

Onsdag d 21. august var vi, to private børnepassere og vores tilsammen
10 skønne krudtugler, på besøg hos ”Klostergydens Fisk”. Vi var med
bus fra Hørby til Sæby, hvor vi gik det sidste stykke til havnen. Helene
tog rigtig godt imod os og viste børnene forskellige fisk og skaldyr. Børnene var lidt skeptiske, men enkelte var modige nok til at røre fiskene.
Dog havde havtasken ingen interesse.

Så fik jeg mit andet certifikat fra de
“Grønne Spirer”. Det er jeg rigtig glad
for og stolt af, da det betyder rigtig
meget for mig, at mine skønne dagplejebørn og jeg kan fortælle, hvor
meget vi hver dag bruger NATUREN.
En gang om ugen er vi på udflugt, hvor
vi på vores ladcykel cykler ud til
skoven/søen, hvor kan vi lege, gå balance, lære farver/former, finde spor/
dyr, dufte/lytte og smage på naturens
skattekammer, mærke de forskellige årstider...Vi har selvfølgelig vores hængekøje og madpakker med.

Efter atvi havde set butikkens fisk, blev vi inviteret på lækker frokost.
Her blev serveret fiskefrikadeller, fiskefilet, pommesfrites, rugbrød med
smør og cacaomælk. Lige hvad børnene kunne bruge. Vi fik købt en hel
torsk med hjem, som vi fik
lavet på bål dagen efter.
Den var rigtig lækker!!
Vi vil gerne sige Helene
MANGE TAK! fordi vi
måtte komme på besøg.
Vi kommer helt sikkert
forbi en anden gang.
Den Private Pasningsordning
i Hørby
Lene Jacobsen og Birgit Stevn

Det betyder også, jeg her igennem kan
komme på kurser, og få ny inspiration
i min hverdag. Jeg får også tilsendt materiale, som jeg kan bruge sammen med
mine dagplejebørn.
Kommunen er informeret om mine
initiativer og er blevet kvitteret med flot
buket blomster.
Vh. Den Private Pasningsordning
V/Birgit Stevn
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Skæve IF

Så er der en forening mindre i Skæve! Skæve Petanque
og Skæve IF er nu lagt sammen - og det kom der en ny
bestyrelse ud af, med formand Heidi Larsen, næstformand Heidi Pedersen, kasserer Benn Urenholdt, sekretær Bjarne Hansen og menigt medlem Orla Hansen.
Den sammenlagte forenings første projekt var at starte
med at få et samarbejde i gang igen med Skæve Borgerforening. Det første projekt blev Sankt Hans aften
på Stadion, hvor der blev startet med spis sammen kl.
18.00. Menuen var kartoffelsalat og frikadeller eller
røde pølser. Der mødte 45 op til spisning, hvilket var
meget godt - der var en del der syntes, at det var skønt
at komme ud at røre sig efter spisningen, så de gik i
gang på petanquebanerne. Inden båltalen ved Line V.
Pedersen fra Jerslev, kom der yderligere ca. 20 personer mere, så i alt en pæn flok. Efter båltalen og sangene
blev der bagt vafler og lavet kaffe.
Skæve IF har haft 3 hold med i petanqueturneringen,
som nu er slut. Det blev til følgende resultat: Vores A
hold fik en fin 3. plads, holdet består af Lone og Benn,
Tenna og Karsten. C1 holdet fik også en tredje plads i
deres pulje, holdet består af Bjarne og Inger, Dorthe og
John. C2 holdet fik en fin førsteplads, fra den forkerte
ende. Holdet består af Kirsten og Palle, Else og Orla og
Daniel. Holdene deltager derforuden i en del stævner i
andre klubber.
Vi har et stort stævne d. 29 september på banerne ved
Klubhuset. Vi regner med, at der kommer ca. 60 spillere. Stævnet starter kl. 9.00 med indskrivning og kaffe.
Der spilles 5 kampe per hold, og vi slutter ca. kl. 15.00
med kaffe og overrækkelse af pokal.

Skæve Borgerforening

Borgerforeningen og Skæve Idrætsforening har afholdt
Sankt Hans aften sammen. Der var spis sammen
før bålet blev tændt. Menuen var kartoffelsalat, røde
pølser eller frikadeller. Der var mødt 45 op til spisning,
det var en meget god fremmøde. Da bålet skulle tændes var der yderligere 20 mødt op. Båltaler var Line V.
Pedersen fra Jerslev. Det var en god og hyggelig tale.
Efter båltalen blev der sunget 3 sange. Vi startede med
Midsommervisen, derefter Vi er børn af sol og sommer, efterfulgt af Danmark nu blunder. I klubhuset
blev der bagt vafler. Alt i alt en god aften.
Den 24. august blev der igen holdt trailer marked, hvor
Kaj Klausen fra Syvsten kom og bagte sine berømte
jødekager.
Bal i Borgerhuset startede op igen fredag d. 31. august,
og igen d. 27. september og fredag d. 25 oktober, og
den 29. november. Ballet starter kl. 19.00 og slutter kl.
23.00. Bordbestilling på tlf 21210424.
Foredrag: Den 10. oktober er der foredrag ved Bjarne
Thorndal, to gange var Inger og Bjarne Thorndal på tur
til USA, hvor de kort besøgte familiemedlemmer, som
var efterkommere af tidligere udvandrede slægter.
Men det egentlige ærinde i USA var den storslåede natur, som blev nydt i de mange kendte Nationalparker.
Det blev blandt andet Grand Canyon, Yosimite, Yellowstone og mange flere. Der blev skudt mange film
og billeder, som nu er samlet i et foredrag om USA’s
fantastiske natur. Foredraget kommer også lidt ind på
amerikansk kultur, og filmene er underlagt både kendt
og ukendt musik. Entre 75 kr inklusiv kaffe - alle er
velkommen.

Er der nye spillere der gerne vil i gang kan man kontakte Orla Hansen på tlf. 22990543.

Bestyrelsen

Vi har lavet en krolfbane på træningsbanen. Er der
nogen, der er interesseret i at komme til at spille, eller
at prøve spillet - vi starter op med havekrocketsæt, og
er der interesse for spillet, anskaffer vi mere ”proff”
køller og kugler. Kontakt Orla 22990543.
Hvad der skal være på fodbold banen ligger ikke helt
klar endnu.

Det sker i Borgerhuset i Skæve.
Fuchsiaklub Vendsyssel holder medlemsaften i Skæve Borgerhus, hvor alle kan deltage.
Første aften er torsdag d. 19. september kl. 19. Konkurrenceblomsten bliver udtrukket.
Derefter fortæller Ejner Josefsen, Frederikshavn Havekreds, om en naturrejse til Belgien, Wales og England.
Mandag d. 21. oktober kommer Kaj Andersen. Flauenskjold og holder foredrag om en natur rejse.
Indholdet bliver bekendtgjort senere i Os der kommer fra Skæve.
Begge aftener er der fri entre. Kaffen koster 20 kr. Der kan forventes lidt amerikansk lotteri.
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klubben

Krea-klubben er for dig der nyder at pusle med
kreative-projekter, alt lige fra garn til træ og gerne
i hyggeligt selskab med andre.
Vores kreaklub er lidt anderledes, for de ting vi
producerer vil blive solgt til fordel for sognenes
Indiensprojekt, hvor vi hjælper børn til en bedre skolegang.
Vi sørger for materialer og formiddagskaffe.

Tag endelig naboen med
og kom over i Sognehuset til krea-klub.
For mere info: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller tlf.: 20 97 47 63

Datoer for efteråret:
September: 26.
Oktober: 10. og 24.
November: 7. og 21.
December: 5.
Kl. 9.30-11.30
i Hørby Sognehus

for alle s

kolebør

Julegaveværksted

n

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

Onsdag d. 13. og 20. nov. kl. 14.30-16.30
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
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Set og sket i sognene

Konfirmanderne til morgenmad på Blå mandag

Gudstjenste i Præstegårdshaven med Brass Ensemble Sæby

2. pinsedag i Søparken med fællesgudstjeneste
for sognene ved Sæby.
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Sommerfest i præstegården.

2. klasser fra området oplever Moses i ørkenen i Råbjerg Mile.

3. klasser fra området oplever Jesus på Sæbygårds Slot.

Pilgrimsvandring rundt i området ved Badskær Kirke.
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U-MESSE

241019

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

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Igen i år indbyder Me
llemkirkeligt Stiftsudva
lg
til et årsmøde med en
række spændende bid
rag:
Hovedforedrag ved Ha
ns Raun Iversen:
International inspirati
on til folkekirkens tvæ
rkulturelle
udfordringer.

Der planlægges desude
n en række korte indlæ
g bl.a.
om:
• Fire unge nordjyders
deltagelse i Taize-Liba
non
møde i Beirut
• Otte libaneseres besø
g i en række sogne
i Aalborg Stift ’
• En dugfrisk rapport
fra en studietur til Fin
land
i september 2019
Mødet holdes på Hjall
erup Kro
mandag den 25. nove
mber 2019 kl. 18.00.
Der indledes med et fæ
lles måltid, og der serve
res te
og kaffe.
Der er fri adgang med
tilmelding senest den
20. november på aalborgstift
.dk/mellemkirkeligt,
hvor der
også er yderligere inform
ationer.
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Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole
Velkommen til en ny sæson i Sæbyegnens Kirkehøjskole, som arrangeres af Understed-Karup, Volstrup,
Sæby og Skæve-Hørby Sogne.

Pris for 4 foredrag (2 efterår, 2 forår) er kr. 500,- eller
kr. 130,- pr. gang. Bemærk dog, at fuldtidstilmeldte
altid har fortrin hvis der er overbooket en aften.

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, tlf. 98 46 39 37.

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

Onsdag den 18. september kl. 18.00
Prebenkl.
Kok
Onsdag den 18. september
18.00
Sygehuspræst og
foredragsholder

Aftene
Kl. 18.0

ns forl

0: Fore

Kl. 19.0
Kl. 20.0

øb:

On

drag

0: Spisn

Onsdag den

ing

0: Fore
drag
fortsæt et
ter
Sygehuspræst og foredragsholder
Kl. 21.0 er
Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor der er helhed,
0: Afslu
tning
der altid mindst to sandheder, der er sande på samme
Slip livet løs.

Preben Kok
Slip livet løs.

I de sidste
40 ”Hvor
år har vi
af livets
Et gammelt tid”.
visdomsord
siger:
deri mange
er helhed,
er væsentlige
forhold
undertrykt
(glemt)
den
ene
af
der altid mindst to sandheder, der er sande på sammede to sandheder for
bedre
at kunne
som om,
vi har kontrol
tid”. I de sidste
40 år
har vi
i mangelade
af livets
væsentliover livet.
Det erundertrykt
der nu ved(glemt)
at bliveden
rettet
kan komme ud
ge forhold
eneopafpå,
de så
to livet
sandheaf kontrolgrebet
og
blive
sluppet
fri
igen.
Hvordan?
I
den
der for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol forbindelse
spiller
tronu
ogved
kirke
særlig
Hvilken?
over livet. Det
er der
at en
blive
rettetrolle.
op på,
så livet kan komme ud
af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse
spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

sørgm
jagt
sørgmodig, Jeg
i sinv
vise
jagt domineredes
Jeg vil i stedet fo
vise Blicher som

Onsdag den 20. november kl. 18.00
Onsdag den 20. november
kl. 18.00
HenrikStrøm

Organist og kirkemusiker ved Sæby Kirke.

On

Onsdag den

HenrikStrøm

”Hvor er ved
forkyndelsen
Organist og kirkemusiker
Sæby Kirke.

i kirkens musik?”
Musikken har til alle tider spillet en væsentlig rolle i
den kristne kirkes
gudstjenesteliv,
”Hvor er forkyndelsen
i kirkens
musik?” og gennem alle
årene
har
musikkens
rolle
i gudstjenesten
Musikken har til alle tider spillet en væsentlig
rolle i været til
genstand
for stor debat.ogVigennem
skal beskæftige
os med
den kristne kirkes
gudstjenesteliv,
alle
en
række
synspunkter
vedrørende
kirkemusik,
som
årene har musikkens rolle i gudstjenesten været til
gennem
historien
har
præget
den
gudstjeneste,
vi
kender
i
dag.
Salmegenstand for stor debat. Vi skal beskæftige os med
sangenen
har
sidensynspunkter
reformationen
sat et afgørende
aftryksom
på gudstjenerække
vedrørende
kirkemusik,
sten,
og
vi
skal
derfor
synge
en
række
såvel
ældre
som
helt nye salmer
gennem historien har præget den gudstjeneste, vi kender i dag. Salmei en bestræbelse
på atsatbesvare
spørgsmålet
"Hvor er forkyndelsen i
sangen har siden
reformationen
et afgørende
aftryk om,
på gudstjenekirkens
musik?”
Luther
ville
måske
svare,
at
med
sten, og vi skal derfor synge en række såvel ældre som helt nyesalmerne
salmer synger vi
evangeliet
ind
i
hjertet,
mens
Grundtvig
kunne
svinge
sig op
i en bestræbelse på at besvare spørgsmålet om, "Hvor er forkyndelsen
i til at skrive: "Sjungende,
Ånden
i favn!"
og Lars
BuskviSørensens
kirkens musik?”
Luther villehjerte,
måsketag
svare,
at med
salmerne
synger
kommentar
ville
måske
være:
"Guds
lovsange
synger
ikke, men sanevangeliet ind i hjertet, mens Grundtvig kunne svinge sig op til at vi
skrigenehjerte,
syngertag
i os".
ve: "Sjungende,
Ånden i favn!" og Lars Busk Sørensens
kommentar ville måske være: "Guds lovsange synger vi ikke, men sangene synger i os".

kul
his
gen
kulturarv? Den
berv
historieløs, og
generationerska
hå
Mi
ber og institutio
skal vi lære forf
af f
hyp
Michael Böss
(
forfatter og for
hyppigt i den d
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Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn

Dybvad
Lokalhistorie

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:

Vores lokale i Søparkhuset er åbent hver den første
tirsdag i måneden kl. 19-21 (dog ikke juli og august)

Dybvad Lokalhistorie

Effekter, billeder eller gode historier
fra Dybvad og omegn modtages meget gerne!

tirsdag den 4. december

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad

Derkl.
er 19.00
intet krav
om medlemsskab.
i Søparkhuset
Dybvad Lokalhistorie er vært ved øl/vand mv.

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

jesper.koldtoft@skolekom.dk

Aktiviteter
i Søparkhuset

19.00
ister
Hobby en torsdag kl.
d
r!
Hver an . august.
snakke
g
o
9
r
2
r
le
il
e
Start
ler, sp
ød.
er, hæk
k
ik
r
t
affe/br
s
k
i
l.
V
k
in
gang
10,- pr.

Whist
Hver anden onsdag kl. 10.00
Starter 4. september.
10,- pr. gang inkl. kaffe.
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OnsdagsMo
tion
Hver onsdag
kl. 18.30
De forskellig
e ruter
aftales fra g
ang til gang
.
Efterfølgend
e hygge
ved Søparkh
uset.
Øl/vin vand
kr. 10,-

HALLOWEEN
på Dybvad Planteskole
Fredag

d. 25. oktober
kl. 1500 til 1800

Kom gerne
udklædt

Kl. 1500-1800

GRÆSKARUDSKÆRING i planteskolens drivhus
(må tages med hjem efter kåring)

Fra kl. 1500

Rædselskasserne og Skeletjagten – TØR DU???

Fra kl. 1500

HEKSEBODEN er åben
(salg af vafler, kaffe, kage, kakao m.v.)

Kl. 1800

KÅRING af de 3 flotteste græskar

Arrangør: Dybvad Handel & Erhverv
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Husk Høstgudstjenesterne
d. 15. og 29. september

Indre Mission - Dybvad
Program efterår 2019
Fredag d. 6. september:
Tirsdag d. 10. september:
Tirsdag d. 24. september:
Fredag d. 4. oktober:
Tirsdag d. 8. oktober:

Caféaften kl. 18.30 – 21.00.
Fritidsforkynder Paul Holm, Ålborg.
Videomøde.
Caféaften kl. 19.00 – 21.00.
Videomøde.

Vækkelsesuge – møderne begynder kl. 19.30:
Tirsdag d. 22. oktober:
Fritidsforkynder Villy Sørensen, Hammel.
		 (Dybvad Missionshus).
Onsdag d. 23. oktober:
Fritidsforkynder Villy Sørensen, Hammel.
		 (Elling Sognegård, Tuenvej 10B, Elling, 9900 Frederikshavn).
Torsdag d. 24. oktober:
Fritidsforkynder Villy Sørensen, Hammel.
		 (Strandby Missionshus, Agervej 4, 9970 Strandby).
Fredag d. 1. november:
Tirsdag d. 5. november:
Tirsdag d. 19. november:
Tirsdag d. 3. december:
Fredag d. 6. december:
Fredag d. 20. december:

Caféaften kl. 19.00 – 21.00.
Videomøde.
Missionær Preben Hansen, Nibe.
Videomøde.
Caféaften kl. 19.00 – 21.00.
Julefest.

Møderne starter kl. 19.00 i Dybvad Missionshus, hvis ikke andet er bekendtgjort
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Nyt fra Hørby Børnehus
Så er sommerferien ovre for de fleste og hverdagen
er så småt ved at indfinde sig igen i Hørby Børnehus.
Henover sommeren har vi sagt goddag til Nanna,
Malte, Nicklas og Ejgil, som er nye børn i børnehaven
og vuggestuen. Samtidig har vi sagt farvel til Ashbjørn,
Tristan og Ruth der alle er startet i skole her efter ferien. Vi ønsker dem held og lykke med den spændende
skolestart.
Grundet ændringer i andre huse i Distrikt Syd (Sæby
og opland) blev der behov for at tænke i nye baner
både på personale- og ledersiden i huset. Det betyder,
at vi d. 1. juni har fået Peder ind som fast pædagog og
Sigita som pædagogstuderende – hjertelig velkommen
til begge. På ledersiden er leder for Dybvad Børnehave
Jan Kokholm trådt til og han er nu leder for begge
huse - stort velkommen til Jan også. Herudover har vi
vores faste pædagoger Lisbeth og Karoline samt vores
seniormedhjælper Ulla.
Juli måned har været præget af sommerferiesysler,
med masser af ude-leg i det gode vejr. Der har været
tid til ansigtsmaling, små ture i skoven eller i ladcyklen
og i uge 31 var der sampasning med Dybvad Børnehus. Når man for en kort stund slår 2 huse sammen,
opstår der nye hyggelige stunder og nye venskaber
blandt børnene.
Som et led i de pædagogiske læreplaner arbejdes der
bl.a. med kultur og natur, fællesskab og udvikling,
sanser og sprog – alt sammen igennem den grundlæggende leg og læring i børnehøjde.
Det vare ikke længe før sommeren går på held og
vi skal finde lidt lunere tøj frem. Vi fejrer efterårets
komme med en høstfest for børnene med forældre og
søskende torsdag d. 26. september fra 17-19. Her vil
børnene vise ting frem de arbejder med i børnehaven
og der vil være fælles spisning.
På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet
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Døbte i sognene

Døbt 30. juni 2019 i Skæve Kirke:
Emma Ninna Jensen.
Forældre: Maria-Louise Jensen og
Jens Christensen

Døbt 30. juni 2019 i Skæve Kirke:
Oliver Grøndallund Svendsen.
Forældre: Mette og René Grøndallund Svendsen

Døbt 14. juli 2019 i Skæve Kirke:
Malte Thostrup Abildgaard.
Forældre: Sofie Skov Abildgaard og
Ronni Stern Thostrup

Entré:
50 kr.
Konfirmander
og børn gratis

Støttekoncert
til fordel for Skæve og Hørby sognes skoleprojekter i IndIen
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 i Skæve Kirke

Glæd jer til en forrygende koncert hvor sognenes dygtige musikalske kræfter spiller med.

Kirkefrokost
og

visioner

Søndag den 10. november kl. 12.00
inviteres til Kirkefrokost i Hørby
Sognehus
eftergudstjenesten
høstgudstjenesten
Sognehus efter
kl. 10.30
kl.
10.30 i Skæve
i Badskær
Kirke. Kirke.
Kom og deltag i den efterfølgende
debat omkring sognenes fremtid.

2019/2020

Går du i 3. klasse og har
lyst til at være minikonfirmand?
Så starter minikonfirmand op:
Onsdag den 27. 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

Tirsdag d. 12. november kl. 19.00
i Sognehuset i Hørby
Kom og vær med til en hyggelig sangaften,
hvor vi skal synge nye og gamle sange
og salmer. Vores organist Bo Møller
vil spille til sangene.
Undervejs får vi noget lækkert til aftenskaffen.

Sangaften

BUSK
Børn· Unge· Sogn· Kirke

Søndag d. 27. oktober kl. 10.30
i Skæve Kirke
Gudstjeneste hvor børn og unge
medvirker børn og unge.
Efterfølgende spiser vi pizza.
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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 rettet til
Sæby kirkekontor: tlf.: 9846 3937 eller på
mail: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

www.skaeve-hoerbysogn.dk
Graver:
Anita Jensen
Skævevej 87, 9352 Dybvad
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
graver@skaevesogn.dk
Organist:
Bo Møller
Brorholtvej 11, 9430 Vadum
Tlf. 9827 2144
bm@bmmusic.dk
Organist:
Lotte Gawol
Voergaardsvej 8, 9330 Dronninglund
lottegawol@gmail.com

Kirkesanger:
Verner Knudsen
Ærøgade 21, 9740 Jerslev J.
Tlf. 9883 2424
vknudsen@msn.com
Kirkesanger:
Nikolaj Volsgaard
Skævevej 67, 9352 Dybvad
nikolaj@volsgaard.dk
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Kajgaard
Karlsvej 5, 9970 Strandby
Mobil: 2097 4763
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Korleder:
Anne Hejslet
Hjørringvej 174, 9300 Sæby
Tlf. 2216 9563
anne.hejslet@skolekom.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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Gospel for børn Kirkekoret
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. 13.15-14.10 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

25

September

Gudstjenesteliste

1/9
Skæve
10.30
MV
3/9
Badskær
17.30
MV
8/9
Badskær
9.00
JSM
15/9
Skæve
10.30
MV
					
22/9
Badskær
10.30
MV
29/9
Hørby
10.30
MV
					
Oktober
6/10
Skæve
10.30
MV
13/10
Badskær
10.30
MV
20/10
Hørby
9.00
HMP
27/10
Skæve
10.30
MV
					
November 3/11
Skæve
10.30
MV
3/11
Hørby
19.00
MV
10/11
Badskær
10.30
MV
17/11
Skæve
9.00
JSM
24/11
Hørby
10.30
MV
26/11
Skæve
17.30
MV
December 1/12
Skæve
10.30
MV
8/12
Badskær
16.00
MV
15/12
Skæve
9.00
JSM
22/12
Hørby
10:30
MV
24/12
Badskær
10.30
MV
					
24/12
Hørby
14.00
MV
24/12
Skæve
15.30
MV

11.s.e. Trinitatis
Kirkens Fortælletime
12.s.e. Trinitatis
13.s.e. Trinitatis, Høst,
Kirkekoret medvirker
14.s.e. Trinitatis
15.s.e. Trinitatis, Høst,
Gospel For Børn medvirker
16.s.e. Trinitatis
17.s.e. Trinitatis
18.s.e. Trinitatis
19.s.e. Trinitatis, BUSK,
efterfølgende kirkefrokost
Alle helgen, oplæsning af navne
Alle helgen, oplæsning af navne
21.s.e. Trinitatis
22.s.e. Trinitatis
Sidste søndag i kirkåret
Kirkens Fortælletime
1. søndag i Advent, Kirkekoret medvirker
2. søndag i Advent, Juleoptakt
3. søndag i Advent
4. søndag i Advent
Juleaften, familiegudstjeneste
med krybbespil
Juleaften
Juleaften

MV: Mette Volsgaard
HMP: Helge Morre Pedersen
JMS: Johnny Søndberg-Madsen

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter

Tirsdag den 10. september, tirsdag den 8. oktober og tirsdag den 12. 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.

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. november 2019
Næste blad udkommer primo december!
Indlæg til sognebladet kan sendes til
sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk
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Kalenderen
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 3. september kl. 17.30
i Badskær Kirke
Sogneaften med Winnie Rischel
Tirsdag den 3. september kl. 19.00 i Sognehuset i
Hørby. Winnie Rischel taler over emnet: “Der er
altid en vej - livets døre”
Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 15. 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
Høstgudstjeneste i Hørby Kirke
Søndag den 29. september kl. 10.30. Familiegudstjeneste, hvor ”Gospel for Børn” medvirker.
Også her samler vi ind til sognenes skoleprojekt
i Indien
Sogneeftermiddag med Axel Fiedler
Tirsdag den 1. oktober i Sognehuset i Hørby fra
kl. 14.00 – 16.00. Axel Fiedler, fortæller ud fra
emnet: “Fra dreng i Hals til flådechef
i Frederikshavn”
Indienskoncert
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 afholdes en
forrygende koncert i Skæve Kirke, hvor sognenes mange dygtige musikalske kræfter spiller
med. Indtægterne ved koncerten går til sognenes
skoleprojekt i Indien. Entré 50,BUSK i Skæve Kirke
Søndag den 27. oktober kl. 10.30. BUSK står for:
Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er blevet indført af de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, 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 3. november: Skæve Kirke kl. 10.30
og Hørby 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 ”Vintertanker”
Tirsdag den 5. november fra kl. 14.00 – 16.00 i
Sognehuset i Hørby. Lise Munch Pedersen, der
er sognepræst i Tolne og Mosbjerg taler ud fra
emnet: ”Vintertanker””. Undervejs serveres kaffe
af 20,”Kirkefrokost og visioner”
Søndag den 10. oktober kl. 12.00 – 14.00 er der
kirkefrokost og visionsmøde i Sognehuset i
Hørby
Sangaften
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 i Sognehuset
i Hørby. Organist Bo Møller spiller til nye og
gamle sange
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 26. november kl. 17.30 i Skæve Kirke
1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 1. december kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Skæve Kirke. Spejderne tænder det første
lys i adventskransen, kirkekoret medvirker
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 3. december kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset i Hørby. Adventshygge. Husk lille pakke
til pakkespil
Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag dag den 8. december kl. 16.00. Festlig optakt til julen med musik, sang og optrin.
Børnegospelkoret og minikonfirmanderne medvirker
Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 19. december kl. 19.00 holdes et
brag af en julekoncert med Kirkekoret og Kirkebandet.

Layout: Maria Kaigaard, Mette Volsgaard, Jesper Koldtoft og Svend Erik Volsgaard
Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

