December 2019 - februar 2020

Sognebladet
for Skæve og Hørby

”Nu glædes gamle og unge”
Af sognepræst
Mette Volsgaard

Glæde er noget, der peger væk fra én selv. Glæde det
er at være optaget af noget andet end sig selv.
Sådan lyder det i en af vore julesalmer.
Men hvad er glæde? Hvad er ægte glæde?
En definition på glæde kunne være: ”At det er at være
optaget af noget andet end sig selv”.
For glæden kommer altid af noget, der ligger uden for
én selv.
Man kunne bare prøve at forestille sig, hvordan det
ville være, hvis glæden kun havde én selv som udgangspunkt. Den glæde ville hurtigt blive til selvoptagethed, og i sidste ende ville den ikke skabe særlig
megen glæde.
Det, der virkelig skaber glæde, er noget, der ligger
uden for én selv. De mennesker man er tæt på: venner,
familie, naboer, folk man møder på vores vej. Genstand
for glæden kan også være meget andet, f.eks. naturen,
dyr, musik, kunst.
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Og det er jo netop det, julen handler om. Julens budskab handler om en glæde, der kommer til os udefra.
Den store glæde som englen sang om julenat. Glæden,
der med englens ord er: ”For hele folket” Glæden over,
at Gud blev født ind i vores verden for at leve sammen
med os.
Glædelig jul og godt nytår
Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.
B.S. Ingemann, DDS 119

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. 20. 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.

De private børnepassere i Hørby
Høstfest
Fredag den 11. oktober havde vi høstfest, hvor vi
havde inviteret forældre til kaffe.
Vi havde lavet noget af de ting, vi har samlet her i
efteråret. Til kaffen fik vi boller, som indeholdt æbler
og rødbeder, og til dem var der hybenmarmelade og
en marmelade med blandet frugt. Der var squashkage,
lagkage med brombærskum og en lækker æblekage
- uhmmm…
Vi havde også udstilling af nogle ting, vi har lavet her i
efteråret. Vi havde lavet tryk med æbler og pærer på et
net, og vi har lavet ophæng med æbler og et pindsvin,
græskar og glas med efterårs ting, lygter, samlet nødder vi har tørret og meget mere. Vi havde en rigtig god
eftermiddag. Børnene vil meget gerne vise forældrene,
hvad de går og laver
Vi siger tak til Mirna og Leif og Carsten Ditlevsen for
de fine buketter, som børnene har plukket.
Syng dansk
Vi vil gerne sige tak til Hørby Efterskole for at vi må
have lov til at være med til syng dansk. Det var en stor
oplevelse at stå på den store scene for børnene, tak til
forældrene for den store opbakning. Vi vil også gerne
sige tak til Maria fra sognehuset, som hjalp os med at
synge…
Birgit Stevn
Lene Hørbye Jacobsen

Hørby
Turistbusser

Tlf.: 98 46 61 91
Mail: hoerby-turistbusser@mail.dk
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VELKOMMEN TIL

Open By Christmas
fredag d. 13. december til kl. 21
HELE DAGEN

Kl. 17.00-21.00:

er der masser af
gode tilbud i
byens butikker!

Julemiddag på Dybvad Kro:

Flæskesteg m/tilbehør
KUN KR. 75,- pr. person
(buffet)

Ris a la mande 20,-

Kl. 16.00:

Deltag i byens store

Følg med Nissemor i det store
lygteoptog fra DLG

JULEKONKURRENCE

Kl. 16.30:

hver gang du handler fra 25/11 til 22/12

Juletræsfest på Dybvad Kro med
Nissemor! Der er gratis æbleskiver,
glögg/saft + slikposer til børnene!
Husk tilmelding i barnets institution
eller på mobil 30990902
senest 11/12

Arr.: Dybvad Handel og Erhverv
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Nyt fra KFUM Spejderne i Hørby
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De store spejdere har været på endnu en anderledes
tur, vi har nemlig besøgt Ungdomsøen ved København. Turen startede i bus fra Aalborg, og i København
fandt vi Caroline, som straks blev forkælet med flag,
fødselsdagssang og gaver - hvor var hun begejstret, dér
midt i København kl. 22 i hovedstadens menneskemylder! Vi fandt tog og på raske fjed videre til Spejdercentret København, hvor vi overnattede. Næste morgen
gik turen videre til et par seværdigheder; Strøget,
Rundetårn, Botanisk og flere kendte steder inden vi
fra Nyhavn skulle med færge ud til Ungdomsøen. Her
ventede en dag med Klimaevent, hvor vi hørte forskellige foredrag, blandt andet spændende input fra Fabian
Vennekilde, Danmarks Naturfredningsforening, Global Goals og vi fik snakket med en masse andre unge
mennesker om hvad vi kan, skal og vil med klima-problemerne - vi fik mange diskussioner og fik rykket lidt
ved vores holdninger. Klima-arrangementet sluttede
med kødfri skralde-aftensmad og en stemningsfuld
aftenandagt med en præst fra Grøn Kirke.
Herefter havde vi næsten øen for os selv, kun ca. 20
skulle overnatte i de fede shelters på øen, der er bygget under plateauer, som ligner gamle kanonstillinger
på øen. Vi lavede et lille fotoløb i de gamle bunkersgange, hvor vi skulle finde det sted, som de andre
havde taget billede af. Det var ret sjovt, og vi blev
efterhånden helt gode til at finde rundt på de forskellige niveauer, og efter lidt hygge, snak og spil listede
vi ud for at sove. Søndag formiddag gik turen tilbage
til København, flere seværdigheder og en lang bustur
hjem til Nordjylland igen, med trætte ben og masser af
snakke, grin og oplevelser.
Øen er åben for alle, og virkelig et besøg værd, se mere
på ungdomsoen.dk

har fået masser af flotte gaver, både penge, gavekort til
både grej og bistadetur, reb og økser, blomster, gamle
spejderblade og nostalgiske gaver i form af mærker
og bålkapper fra Bjørn Bielefeldt, Preben Thomsen og
Lars Jørgensen. Efter den officielle reception blev godt
20 gamle spejdere, og efter et lille ryste-sammen-løb
i de tre alderskategorier, lavede vi lækker mad over
bål sammen og derefter lejrbål med sange, sketches og
gode historier, der lokkede flere gamle spejdere frem i
aftenskumringen.
Tak til alle der kiggede forbi og gjorde dagen helt
uforglemmelig, både spejdere og ledere med børn og
familie, det var vildt at flere af jer kom i uniform. Især
en stor tak til jer, der har bidraget med praktisk hjælp,
planlægning, historieskrivning, fortællinger og alt
andet, der gør at vi stadig kan holde spejderarbejdet
igang.
Fik du ikke kigget nok i de gamle spejderbøger og billeder, er du altid velkommen i Spejderhuset på Brombærvej i Hørby. Vi kan altid lave en kop kaffe, hvis du
og din patrulje vil mødes og snakke om oplevelser.
Der er spejdermøder i spejderhuset hver mandag kl.
16.30-20.
Fra nytår starter en ny æra, hvor spejderarbejdet i
Hørby og Dybvad igen vil arbejde sammen for fælles
oplevelser som en gruppe fremover. Vi glæder os til
at der bliver endnu mere liv omkring spejderhuset i
Hørby, og byder alle spejdere velkomne.
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
Imellem de to mødetider, laver lederne mad sammen
og får snakket og hygget.
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

Både Bævere og storspejdere er i fuld gang med at
tage mærker om miljø, natur og genbrug. Bæverne har
blandt andet lavet flotte lysestager, der virkelig krævede samarbejde, og er også i gang med at lære morsealfabetet, lære om natur, affald og genbrug.
Og så fik jo fejret jubilæum hos KFUM-Spejderne
i Hørby, at huset er blevet godt brugt i 40 år, og at
spejderarbejdet har mindst 60 års jubilæum. Det blev
en fantastisk dag med over 80 besøgende, der sang,
hyggede, fortalte om sjove oplevelser, kiggede i dagbøger - og masser af gensynskram og smil blev delt. Vi
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Julekoncert
Fri
enTré

Torsdag d. 19. december
kl. 19.00 i Skæve Kirke

Kom og vær med til et brag
af en julekoncert med
Kirkekoret og Kirkebandet.
Garanti for julestemning

Spejdergrupperne i Hørby og Dybvad
fordobler deres medlemstal...

...og det sker ved at grupperne fra nytår bliver lagt sammen til
én gruppe under navnet ”KFUM Spejderne i Hørby-Dybvad”.
Sammenlægningen sker for at styrke ledergruppen, få mulighed for at lave andre aktiviteter når der er flere børn i samme
aldersgruppe og få færre praktiske opgaver. Desuden er kommunens tilskud beregnet efter antal medlemmer, så det vil også
give en bedre økonomi kun at have udgifter et sted.
Og som det vigtigste, regner vi med det vil give mulighed for
flere og større oplevelser for børnene og de unge som kommer
i gruppen.
Gruppen vil få base i Hørby og mødeaften vil være mandag.
Bæver/Ulve fra 16:30-17:45
og Spejdere/Juniorer fra 18:30-20:00
Henvendelse kan ske til Anne Marie Jensen (2993 7871)
eller Børge Nedergaard (2121 1953)
Spejderhilsen fra Spejderne i Dybvad og Spejderne i Hørby
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Dybvad Børnehave

Siden sidst:
Der er pt. 40 børn i børnehaven, 1. december sender
vi 2 børn i skole samt byder velkommen Valdemar og
Isabella. I starten af det nye år siger vi goddag til en
masse nye børn, vi glæder os til lære de nye børn og
deres familier at kende
Vi har travlt med LEGEKUNST, hvor både børn og
voksne finder nye veje, som sætter nye spor i hverdagen. Vi samarbejder med kunstner Lina France,
igennem at have fokus på processen frem for et
bestemt produkt. Det har udviklet sig til en masse
LEGEKUNST hvor børn og voksne går på opdagelse
sammen.
I november arbejder vi videre med LEGEKUNST samt
børnene laver juelgaver til deres forældre, så spændende hvad de får i år
I den skønne december skal der hygges både med
at lave småkager, børnejulefrokost, i kirke, klippe og
klistre, se julefilm og mm.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Fastelavn
i Skaeve Kirke

Tirsdag den 25. februar kl. 17.30
Vi starter med familiegudstjeneste i Skæve Kirke
hvor minikonfirmanderne medvirker og Gospel
for børn synger.
Bagefter gudstjenesten går vi over i spejderhuset
og spiser aftensmad, slår katten af tønden og
spiser lækre fastelavnsboller.

Ta’ hele
familien
med
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Aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecenter
Vi er godt i gang med efteråret, og der er travlhed her i
Aktivitetscenteret - og så sandelig også i Hyggeholdet.
De sidste par måneder har budt på forskellig underholdning:

ser frem til og forbereder gennem lang tid, og en dag,
hvor vi kan byde velkommen til alle, der har lyst til
at besøge os, købe gløgg og æbleskiver eller kaffe, og
selvfølgelig lodder i tombolaen.

3. september: Her havde vi en rigtig sjov og anderledes
eftermiddag med underholdning af ”De småborgerlige
gårdsangere” fra Dronninglund. Her spilles der på
mange instrumenter, såsom kaffekande, rumsterstang
og skeer, vaskebrætter i forskellige størrelser, harmonika og lirekasse.

Vi vil gerne sige tusinde tak til de mange virksomheder, butikker og private, der har været så venlige at
bakke op omkring os, så vi i Hyggeholdet og Aktiviteten kan fortsætte vores arbejde med at give hverdagen
lidt kulør. Det betyder rigtig meget for os.

18. september: Damernes butik – det er en fornøjelse at
se hyggeholdets damer gå model.
24. september: Karsten Kortbuks – jo, det var ham fra
fjernsynet… Yatzy-holdet havde sparet op til denne eftermiddag. De plejer at tage på en udflugt – men denne
gang kom Karsten Kortbuks og fortalte om ”originalerne i mit liv”. Det var et foredrag hvor lattermusklerne
blev rørt, men også med nogle fortællinger, der gav
stof til eftertanke.

25. november: Turen går til Bilka! Hvem nyder ikke at
komme ud og se på de mange julepyntede butikker…
Det er ikke sikkert, der kommer så meget i kurven,
men efter en frokost i bistroen går det ellers rundt i
storcenteret. Mændene giver lige Biltema og Harald
Nyborg et lille kig, det kunne jo være der er kommet
noget nyt og spændende på hylderne.
3. december kl. 14: Ældresagens sangkor kommer på
besøg og giver en dejlig julekoncert. Entre inkl. kaffe
og kage 30 kr.

23. oktober: Hansen trio + 1 – masser af dejlig sang og
musik - dét er kendetegnet for denne muntre kvartet.
Så mange sange, som de fleste kender og kan synge
med på.

5. december kl. 12: Vi afholder vores julefrokost, hvor
Frede Burholt & Jørn Gade kommer og spiller julemusik. Her byder vi velkommen til brugere, pårørende og
Hyggeholdet.

30. oktober: Denne dag stod der udflugt med to busser
på programmet. Turen gik til Klarborg Nisser i Hune
– sikke et pragtfuldt sted, her er der så flotte opstillinger med masser af nisser. Vi fortsatte til Pandrup – her
stod den på biksemad på Pandrup Kro, og den var
så lækker. Eftermiddagskaffen nød vi i Løkken – her
kørte vi helt ned til vandet, og kunne nyde bølgerne og
surferne.

18. december: Vi har to busser og kører en tur ud for at
se julebelysning. Hvor turen går hen, er ikke bestemt
endnu, vi venter og hører, hvor der bliver talt om at
der er en meget flot julebelysning, og så kører vi dertil.
Vi kører om eftermiddagen, drikker kaffe et sted, og så
vil vi nyde at se de flotte lys.

Den første del af november måned er der travlhed med
forberedelser til julemarkedet. Det er en dag som vi

19. december: Juleafslutning med gudstjeneste. Efter
kaffen, synger vi masser af julesalmer og julesange.
Her deltager Mette Volsgaard, Organist Bo Møller og
kirkesanger Verner Knudsen – og så er det tid til at
ønske hinanden en
rigtig glædelig jul
Januar og februar er
ikke fastlagt endnu
– men man er altid
velkommen til at
komme ind og hente
et program i Aktiviteten.
Vi er også kommet på
Facebook, hvor vores
side hedder: Dybvad
Aktivitetscenter.

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?

Kyndelmisse
Søndag den 2. februar kl. 19.00 i Skæve

Det bliver en stemningsfuld gudstjeneste med tid til ro og fordybelse,
hvor vi skal lytte til forskellige tekster samt lytte til smuk musik
og sang fra vores organist Bo Møller og dygtige Kirkekor.
Kom og vær med til at tænde lys i mørket.

for bø

rn i al

le ald

Kirkens
Fortaelletime
re

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 14. januar kl. 17.30
i Badskær Kirke
Tirsdag den 25. februar kl. 17.30 i Skæve Kirke
Tirsdag den 24. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke
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Kirkeåret 20
De fleste planlægningskalendere som købes eller kommer som reklame, rækker naturligt nok fra Nytår til
Nytår, men den, der bruges i sogne og menighedsråd,
har skiftedag 1. søndag i advent. Altså er vi nu, 1. december, klar til at lægge den gamle til side.

Vandregudstjeneste i Søparken i Dybvad.

Men bladrer man tilbage i den, kan man, også i år,
forundres over, hvor meget der i årets løb er blevet
noteret deri. Hvor mange arrangementer og møder der
er blevet afviklet i kirker og menighed. Der har været
gudstjenester med forholdsvis få kirkegængere, men
ofte har bænkene også været godt fyldt op, og kirken
har emmet af liv og glæde.
Stor, stor tak til både ansatte og frivillige, der yder en
helt suveræn indsats, der kan få det til at lykkes.
Menighedslivet er også uden for kirkerne. Flere gange
hver uge, danner Sognehuset i Hørby ramme for mange og varierede aktiviteter. Kirke-kultur medarbejderen samler børn og voksne til møder med afvekslende
indhold; ”Gospel for børn” mødes her, og Kirkekor og
Kirkeband har øve-aftener ugentligt.

Skæve Kirke var smukt pyntet til årets høstgudstjeneste.

Med taknemmelighed kan vi også se tilbage på samlinger i naturen, gudstjenester i Søparken og sogneaften
på Knudseje.
Som nævnt har vi en kompetent stab af ansatte og frivillige, og der er sket et par ændringer i løbet af året.
Graver ved Hørby-Badskær kirke, Henrik Bak, valgte
midt på sommeren at sige op, på grund af, som han
skrev, at søge nye udfordringer. Henrik har været ansat i sognet i rigtig mange år. Tak for det, for det altid
gode humør og velvillighed.
Vi har valgt, indtil foråret, ved nogen rokade og vikarløsninger, at få kirkegårdsarbejdet klaret.

Gospel for børn synger til høstgudstjeneste i Hørby.
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Sæbebobbeldans til SalmeBongo.

En smuk aften til vandregudstjenesten ved søen i Dybvad Søp

018/2019

park.

Også den ene af vore organister har forladt os. Lise
Gawol skulle videre i sin uddannelse og startede på
musikkonservatoriet i Esbjerg 1. september. Lise blev
som kun 15-årig ansat i sognet, og en kæmpe oplevelse
har det været, i de godt fire år ansættelsen har varet,
at følge hendes udvikling som person og organist. Stor
tak for det, Lise, og held og lykke med fremtiden og
dine studier.
Heldigvis, for os, var der en afløser parat: Lotte Gawol
”overtog” orgelbænken, og nu kan menigheden nyde
hendes musikalske evner. Tak og velkommen til Lotte!
Udfordringerne ved at være et medlemsmæssigt,
forholdsvis lille sogn på landet føles som værende
tiltagende. Tydeligst kommer det til udtryk på vore
kirkegårde. På grund af færre og færre begravelser,
og især kistebegravelser, bliver rigtig mange gravsteder nedlagt. Det har givet, men vil i særdeleshed i de
nærmeste år, give en meget anderledes struktur og
synsoplevelse. Stadig flere og større områder vil blive
anlagt med græs, grus eller beplantning. Det er et noget omfattende projekt, men de ansatte på kirkegården
og menighedsrådet tror på et godt, - og spændende
resultat.
Lykkeligvis er det ikke aktuelt for Skæve-Hørby sogne,
men præstemangel, eller i hvert fald mangel på præster, der vil søge jobs i mange egne af Danmark, kan
blive en ret stor udfordring. Da flere nabosogne havde
udsigt til et præsteskifte, indledte sognene uden for
Sæby, for et par år siden, et samarbejde, for om muligt
at gøre det mere attraktivt, at søge embede her. I skrivende stund, ser det ud til, at Volstrup-Understed-Karup nu har fået en stilling besat. I fremtiden vil denne
præst indgå i afløser-holdet i de øvrige sogne, d.v.s
Albæk-Lyngså, Torslev-Østervrå, og os i Skæve-Hørby.

Anne Hejslet spillede til Indiens koncerten.

Velbesøgt Indiens koncert i Skæve Kirke.

Kirkebandet spillede til BUSK-gudstjenesten.

Konfirmander hjalp med nadver til BUSK-gudstjenesten.

Konfirmationslys som årets konfirmander har lavet.
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Velkomst til Indiensaften i Sognehuset på indisk maner.
Herudover vil de nævnte samarbejde omkring større
arrangementer, det være sig koncerter, foredrag m.m.
Som et allerede synligt resultat af samarbejdet er der
indledt fælles annoncering i Østvendsyssel Folkeblad.
Her har vi erobret hele bagsiden. Indtil videre har vi
kun modtaget positive reaktioner for dette tiltag.
Årets Indiensaften i Sognehuset i Hørby.

2020 står der på vores nye kalender. Planlægning
tager tid, så selvfølgelig er en del datoer i det nye år
allerede besat, men der er flest blanke sider. – Med
plads til notater om nye møder, aktiviteter og kirkelige
handlinger, så samarbejde fortsat kan være muligt om
det fællesskab der skal til, for at et sogn, en kirke og
menighed kan udvikles og bestå.
Med ønsket om en glædelig Jul
og et godt og lykkebringende Nytår,
Henning Holm Olesen
formand for menighedsrådet

Konfirmanderne laver konfirmationslys.
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Kirkoret synger med til Spil Dansk
på Hørby Efterskole.

Til Indiens koncerten gav Gospel for børn den fuld gas.

Der blev lavet får til SalmeBongo.

Alle børn fik forbindinger på lige som i historien om den barmhjertige Samaritaner til Kirkens Fortælletime.

Konfirmanderne opførte skuespil til BUSK.

Der udvælges servietter til konfirmationslysene.
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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.
Datoer for foråret 2020:
30. januar· 27. februar,
26. marts· 30. april· 28. maj
Tilmelding og mere info
hos Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Kajgaard.
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller mobil: 20974763

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

SalmeBongo er gratis.
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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 foråret:
Januar: 16. og 30.
Februar: 13. og 27.
Marts: 12. og 26.
Kl. 9.30-11.30
i Hørby Sognehus

Nyt fra Sæbyegnens Kirkehøjskole
Velkommen i 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, tlf. 98 46 39 37.

Pris kr. 130,- pr. gang.
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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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

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

Dybvad Lokalhistorie

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

tirsdag den 4. december

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

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad
jesperka@outlook.dk

kl. 19.00 i Søparkhuset

Der er intet krav om medlemsskab.
Alle interesserede er velkomne den 1. tirsdag i hver måned.
Dybvad Borgerforening er vært ved øl/vand mv.
Der er ingen krav om medlemskab.

Vel mødt!
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Juleafslutning med
Dybvad Skole

Torsdag den 19.
kl. 8.30 i Skæve Kirke
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Dybvad Boldklubs årsfest
Ved årsfesten den 2. november var der ca. 90 glade
feststemte deltagere, der hyggede, spiste god mad og
fejrede en masse fodboldspillere, trænere og frivillige
ledere. Stort tillykke til alle prismodtagere og stor tak
til alle der hjalp før, under og efter festen.
En ekstra stor tak lød til Jøren
Christiansen, som blev fejret for
hans lange og prisværdige arbejde
i bestyrelsen i Dybvad Boldklub.
Både Jøren og Lene har altid været klar til at hjælpe med alle de
forskellige opgaver, der er i klubben. Jøren efterlader en Dybvad
Boldklub i økonomisk fantastisk
stand - og mange tak for det.
Traditionen tro blev Årets DB’er
også kåret. Det blev i år Alex
«Puma» Jensen, som blev hyldet
med disse ord:
Årets DB’er er en ægte klubmand, selv om han egentlig
ikke er fra Dybvad Siden sin debut den 2. april 1994,
har Alex Jensen spillet mere end 600 kampe for Dybvads 1. hold. Dette er i øvrigt også en rekord i klubben.
Alex har altid repræsenteret Dybvad Boldklub på fornemste vis, hvor han er med til at opretholde klubbens
værdier og sørge for, at vi har en ordentlig klub.
Han bringer altid det gode humør med sig, og giver
ofte smagsprøver på sin humoristiske sans. Dette ses

bedst til årsfester i boldklubben, hvor hans tale som
spillernes repræsentant er et højdepunkt. Han er samtidig et forbillede for mange i klubben, og er god til at få
inkluderet alle nye tilkommende, og få dem til at føle
sig velkommen og vejlede dem, hvis de har haft brug
for hjælp. Dette er med til at gøre ham
til en yderst respekteret mand i klubben, og grunden til, at alle klubbens
medlemmer kun har rosende ord om
ham.
Alex hjælper ofte også med forskellige
arrangementer, hvor klubben har brug
for det. Det er ligegyldigt om det er til
Hjallerup Maskinforretnings åbent hus,
eller om det er til arbejdsdage, hvor
boldklubbens faciliteter forbedres. Alex
dukker op, og man kan altid regne med
ham. Yderligere har han nu også valgt
at træde i Boldklubbens bestyrelse,
hvor han er med til løfte opgaven med
at drive boldklubben.
Alex har leveret, og bliver ved med at levere, et kæmpe
stykke arbejde for den klub, som han holder så meget
af. Uden Alex ville Dybvad Boldklub ikke være det
samme. Derfor vil bestyrelsen gerne takke Alex for
hans eksemplarisk arbejde gennem de sidste 25 år. Vi
håber selvfølgelig også, at Alex vil være en del af klubben de næste mange år.
Bestyrelsen

Nytårsgudstjeneste

Søndag den 31. december kl. 14.00 i Skæve Kirke
Kirke Jazz Ensemble
medvirker ved gudstjenesten.
Kom i kirke og få en dejlig start
på nytårsaften. Inden vi gå hver
til sit er der mulighed for at sige
“Godt nytår” med et lille glas og
et stykke kransekage.
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Sogneeftermiddag og aften
Vi mødes en tirsdag i måneden i Hørby Sognehus
med hyggeligt samvær, foredrag, musik eller film.
Hver gang er der lækker eftermiddagskaffe til 20 kr.

Alle er
velkommen

Tirsdag d. 3. december kl. 14.00:
Adventsfest med pakkespil. Husk en lille gave.
Tirsdag d. 7. januar kl. 14.00: Helligtrekongersfest.
Tirsdag d. 4. februar kl. 14.00: Vi ser film.
Tirsdag d. 3. marts kl. 14.00:
Terkel Andersen med “Kirke og kristendom i Grønland”

Indre Mission - Dybvad
Program vinter 2019
Tirsdag d. 3. december: Videomøde.
Fredag d. 6. december: Caféaften kl. 19.00 – 21.00.
Fredag d. 20. december: Julefest.
Alliancebedeuge kl. 19.30:
Tirsdag d. 7. januar:
Dybvad Missionshus.
Torsdag d. 9. januar:
Tårs Missionshus, Bredgade 37, Tårs.
Fredag d. 10. januar:
Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, Sæsing, Tårs.
Tirsdag d. 21. januar:
Tirsdag d. 28. januar:
Tirsdag d. 4. februar:
Tirsdag d. 25. februar:
Tirsdag d. 10. marts:
Tirsdag d. 24. marts:

Generalforsamling.
Videomøde.
Møde ved missionær Andreas Kildahl Fibiger, Ålborg.
Videomøde.
Møde ved missionær Asger Refslund-Nørgaard, Hjørring.
Videomøde.

Møderne starter kl. 19.00 i Dybvad Missionshus, hvis ikke andet er bekendtgjort
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Udviklingsprojekterne i Dybvad
Nyt fra Områdefornyelsesprojektet:
I september blev der opsat tre nye infoskærme i byen;
nemlig i Dagli’Brugsen, lægehuset og hallen.
De er sat op i samarbejde med Dybvads Områdefornyelsesprojekt (samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune og Boligministeriet) - og her kan man bl.a. følge
med i byens/foreningernes aktiviteter samt forskellige
projekter.
I løbet af vinteren vil der i øvrigt komme information
om de indsatsområder, der er under udarbejdelse i forbindelse med Områdefornyelsen - både via infoskærmene og Dybvad Online på Facebook.

Nyt fra Dybvad Byudvikling:
I starten af september erhvervede byfonden sin 2.
ejendom til nedrivning, nemlig Aalborgvej 441. Huset
er p.t. ubeboet, og er efter overtagelsen blevet optaget
på Frederikshavn Kommunes nedrivningsliste sammen
med Dybvad Byudviklings anden ejendom, Winkelsgade 6. Begge huse forventes nedrevet i foråret 2020,
hvorefter der i første omgang etableres grønne områder på grundene.
Se mere om byfondens arbejde på www.dybvadby.dk
– hvor man også kan se, hvordan det er muligt at støtte
arbejdet med forskønnelse af byen.

Folkekirkens Nødhjælps Indsamling er dedikeret til verdens fattigste, som lider hårdest under
klimaforandringerne.
Søndag den 8. marts 2020 samler vi ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer. Ingen broer, der kan bringe dem i
sikkerhed. Ingen vandreserver, når tørken rammer. Ingen mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringerne er én af hovedårsagerne

til, at 821 millioner mennesker – svarende til
hver niende verdensborger – sulter.
Den gode nyhed er, at løsningerne på en af hvor
tids største problemer enten findes eller kan
udvikles. Og det er vi gode til. Men vi har brug
for dig for sikre at løsningerne når frem til dem,
der har allermest brug for dem!
Se mere i næste udgave af sognebladet.
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Døbte i sognene

Døbt 25. august 2019 i Hørby Kirke:
Isabella Nedergaard Bruun. Forældre: Lonnie Nedergaard Jensen og
Kristian Bruun Andersen

Døbt 15. september 2019 i Skæve
Kirke: Alma Gilbak Karstad. Forældre: Henriette Gilbak Jensen og
Kenneth Karstad Sørensen

Døbt 29. september 2019 i Hørby
Kirke: Freja Lauritzen Pilgaard.
Forældre: Jannie Bering Lauritzen
Pilgaard og Ronnie Pilgaard

Døbt 5. oktober 2019 i Hørby Kirke:
Ellen Nyholm Riisgaard. Forældre:
Majken Nyholm Jensen og Martin
Pinnerup Riisgaard

Døbt 6. oktober 2019 Skæve Kirke:
Amalie Fabricius Svendsen: Henriette Fabricius Gravesen og Kenneth
Klitgaard Svendsen

Døbt 6. oktober 2019 Skæve Kirke:
Kristian Bruun Jørgensen. Forældre: Rikke Bruun Larsen og Martin
Jørgensen

22

Bibelkredsen
Vi mødes kl. 19.30 den 2. onsdag
hver måned i private hjem.
Er du interesseret i at deltage?
Kontakt Lisbeth tlf. 2871 6195
eller Ernst tlf. 2045 6108

Døbt 22. september 2019 i Badskær Kirke: Josefine
Gaardsdal Johansen. Forældre: Ann Sofie Jensen
og Lars Gaardsdal Johansen

Har I lyst til at synge, danse, sanse og hygge i kirken,
sammen med andre babyer og mødre/fædre?
Så er babysalmesang lige noget for jer :)
NYT HOLD: Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 10.00 i Badskær Kirke.
Vi mødes derefter hver onsdag kl. 10.00 og slutter af med formiddagskaffe.
Babysalmesang er gratis.
Tilmeld jer eller få mere info ved
kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard på tlf.: 20974763
eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
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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
aehj@frederikshavn.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: jesperka@outlook.dk

24

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.

Skæve-Hørby Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge fra 4. klasse og op.
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 juleafslutning den 5. december og
begynder sæsonen igen den 9. januar 2020.

Vi slutter sæsonen den 19. december til julekoncerten og begynder igen den 9. januar 2020.

Tilmelding sker på maria@skaeve-hoerbysogn.dk
eller ring på 2097 4763 - Gospel for børn er gratis.
Glæder mig til at synge med jer!

Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i
Skæve, Hørby og Badskær. Desuden laver vi musicals og deltager i forskellige korarrangementer
med andre kor.

Kirke- og kulturmedarbejder; Maria Kajgaard

Mange korhilsner fra Anne Hejslet
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December

Januar

Februar

Marts

1/12
Skæve
8/12
Badskær
15/12
Skæve
22/12
Hørby
24/12
Badskær
24/12
Hørby
24/12
Skæve
25/12
Skæve
26/12		
29/12
Badskær
31/12
Skæve
5/1
Badskær
12/1
Skæve
14/1
Badskær
19/1
Hørby
26/1
Badskær
2/2
Skæve
9/2
Hørby
16/2
Skæve
23/2
Badskær
25/2
Skæve
1/3
Skæve
8/3
Hørby
15/3
Skæve
22/3
Hørby
24/3
Badskær
29/3
Skæve

Gudstjenesteliste
10.30
16.00
9.00
10.00
10.30
14.00
15.30
10.30
10.00
10.30
14.00
10.30
10.30
17.30
10.30
9.00
19.00
9.00
9.00
9.00
17.30
10.30
10.30
10.30
9.00
17.30
10.30

MV
MV
JSM
MV
MV
MV
MV
MV
PFS
MV
MV
MV
MV
MV
MV
HMP
MV
HMP
HMP
HMP
MV
MV
MV
MV
NN
MV
MV

1. søndag i Advent
2. søndag i Advent. Juleoptakt
3. søndag i Advent
4. søndag i Advent. De ni læsninger
Juleaften. Familiegudstj. med krybbespil
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag. Fælles i Volstrup Kirke
Julesøndag. Julesalmegudstjeneste
Nytårsaften. Bo Møller med band er med
Helligtrekonger
1. søndag efter H3K
Kirkens Fortælletime
2. søndag efter H3K
3. søndag efter H3K
Kyndelmissegudstj. Kirkekoret er med
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
Fastelavn. Efterfølgende tøndeslagning
1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten, Kirkekoret medvirker
3. søndag i Fasten
Midfaste
Kirkens Fortælletime
Maria Bebudelse

MV: Mette Volsgaard
HMP: Helge Morre Pedersen
JMS: Johnny Søndberg-Madsen
PFS: Peter Falck Sørensen

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Torsdag den 19. december kl. 13.30 – vi synger julen ind!
Tirsdag den 14. januar. Tirsdag den 10. 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.
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. februar 2020
Næste blad udkommer primo marts!
Indlæg til sognebladet kan sendes til
sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk
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Kalenderen

Familiegudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 1. december kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Skæve Kirke. Kirkekoret
synger og Spejderne vil tænde det første lys i
adventskransen
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 3. december kl. 14.00 – 16.00 i
Sognehuset i Hørby. Adventsfest. Husk lille
pakke til pakkespil
Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag den 8. december kl. 16.00. Festlig
optakt til julen med musik, sang og optrin.
Gospel for Børn og minikonfirmanderne
medvirker
Julegudstjeneste for førskolebørn
Torsdag den 12. 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 19. december kl. 13.30 på Dybvad Ældrecenter
Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 19. december kl. 19.00 holdes
et brag af en julekoncert med Kirkekoret og
Kirkebandet
Julen i kirkerne
se gudstjenestelisten side 26
Nytårsgudtjeneste
Den 31. december kl. 14.00 i Skæve Kirke.
Medvirkende: Kirke Jazz Ensemble ved Bo
Møller
Helligtrekongersfest
Tirsdag den 7. januar i Sognehuset i Hørby
fra kl. 14.00 – 16.00. Musik, sang og oplæsning
Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 14. januar kl. 17.30 i Badskær
Kirke – For børn i alle aldre

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 2. februar i Skæve Kirke kl.
19.00. Musik gudstjeneste med tid til fordybelse. Kirkekoret medvirker
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 4. februar i Sognehuset i Hørby
fra kl. 14.00 – 16.00. Film
Fastelavn – Kirkens Fortælletime
Tirsdag den 25. februar kl. 17.30 i Skæve
Kirke. Efter gudstjenesten er alle inviteret
hen i KFUM spejdernes hus til pasta og
kødsovs. Hvorefter der er tøndeslagning og
fastelavnsboller
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 3. marts i Sognehuset i Hørby
fra kl. 14.00 – 16.00. Terkel Uhrenholdt Andersen, Gymnasielærer og bosat i Grønland
1995-2019: ”Kristendom og kirke i Grønland”

Ungdomsgudstjeneste
Fredag den 6. marts kl. 22.00 er der gudstjeneste for unge i Skæve Kirke. Gudstjenesten
er forberedt af konfirmanderne og Kirkebandet spiller. En stemningsfuld aftengudstjeneste. Alle er velkomne
Sogneindsamling
Søndag den 8. 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 Hørby Kirke, hvor Kirkekoret
medvirker. Inden indsamlingen bydes der på
pizza.
Indsamlere kan melde sig til Tove Hosbond
på tlf: 5156 5196
De 10 Kirker – Fælles foredrag
Torsdag den 12. marts på Stidsholt Efterskole
med Niels Bjerre Poulsen
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