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Da vi for ét år siden stod foran det nye år, var det med 
en vis uvished og måske med bekymring for, hvad året 
ville bringe. Men, også med forventning om at året på 
mange måder ville forløbe, som det plejer.  At det ville 
veksle mellem hverdag, fester, højtider, ferier.
Og jeg tror, at mange af os så med optimisme på det 
nye år 2020 som et særligt år.

Og særligt er det blevet: Meget har i år været helt 
anderledes end forventet. Covid19 har bragt uorden 
og ændringer i alt det, der plejer at være:  hverdagen –
festerne – højtiderne – ferierne. Meget af det, vi så frem 
mod, er blevet aflyst, flyttet eller har været anderledes. 
Og mange har oplevet ensomhed, frygt, usikkerhed, 
isolation, sygdom, et livsgrundlag der forsvandt.
Men, også omsorg, samfundssind, opfindsomhed og 
vilje til at gå nye veje.

Også julen bliver anderledes i år: Vi kan ikke samles 
alle de steder, vi plejer, da koncerter, julemarkeder, 
julefrokoster, familiesammenkomster er aflyst.

Men, selv om meget er anderledes, bliver det alligevel 
jul. Og julens budskab om fred, glæde og Gudsnærvær 
lyser måske endnu klarere i år på baggrund af usikker-
hed og sygdom. Julens budskab om Gud, der komme 
til os i skikkelse af Jesus, for at være hos os i vores 
mørke og usikkerhed.

I begyndelsen af Johannesevangeliet kan man læse 
juleevangeliet. Men ordene er anderledes end dem, der 
lyder i kirkerne juleaften. Johannes bruger nogle helt 
andre ord og billeder:

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved 
ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var 
liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, 
og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser 
ethvert menneske, var ved at komme til verden” (Joh. 1,1-5 
+ 9)

”Lyset, der skinner i mørket”, er et billede, der er let at 
forholde sig til – måske særligt i år.
Så lad os da tænde ekstra mange lys denne december. 
Lys mod mørke, ensomhed, modløshed, sydom og 
modgang. Lys for dem der ikke kan se en vej frem. Lys 
for håb, tro og kærlighed.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

Den lyse for os ville, 
og sprede mørket her

I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed,
i denne juletid.

Fred over jorden,
menneske fryd dig

Han juleglæden 
os bringer

Ja, julens stjerne lyser 
når jeg ser det barn

På stjernetæpper 
lyseblå

Som lyser imod os som 
stjernen fra Gud

Hvor de gyldne 
stjerner blinke

Nu tændtes lys 
i skyggers land

Det er det lys 
som aldrig slukt

Da tændte sig lyset 
i mørlets skød!

En stjerne skinner i nat
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Når alting er så anderledes



Hørby Kirke, lørdag 15. august 2020 kl. 10.30
Anne Hybholt Dybro Jacobsen, Annika Johanne Hansen, Caroline Hofmann Clausen, Cecilie Elise Frandsen, 
Isabella Marie Christiansen, Lærke Hesselborg, Mads Otto Jensen, Marie Louise Nielsen, Miriam Andersen, 
Sine Hostrup, Tilde Kongsbak Nielsen

Skæve Kirke, søndag 16. august 2020 kl. 10.30
Annlouise Chemnitz Madsen, Augusta Cheri Pedersen, Cecilia Maria Andersen, Cirkeline Vad, 
Emil Dalgaard Nielsen, Frederikke Volsgaard, Ida Knøsen Olsen, Kristian Nedergaard Jensen, 
Magnus Buch Arentsen, Malene Fiona Pedersen, Mathilde Søndergård Poulsen, Mikkel Frederik Pedersen, 
Milan Lovén Rytter, Oliver Korgaard Hansen, Orinta Astrauskaite, Thomas Vadsholt Petersen

Den lyse for os ville, 
og sprede mørket her

I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed,
i denne juletid.

Fred over jorden,
menneske fryd dig

Han juleglæden 
os bringer

Ja, julens stjerne lyser 
når jeg ser det barn

På stjernetæpper 
lyseblå

Som lyser imod os som 
stjernen fra Gud

Hvor de gyldne 
stjerner blinke

Nu tændtes lys 
i skyggers land

Det er det lys 
som aldrig slukt

Da tændte sig lyset 
i mørlets skød!

En stjerne skinner i nat



Her mens alt er stille...
- beretning fra året der er gået.

Siden midt i marts måned er det blevet sagt utallige 
gange: Det er godt nok en underlig tid, vi har! Og det 
har vi da også måttet sande i sogn og menighed. Hen 
over julen og vinteren havde vi haft det sædvanlige 
høje aktivitetsniveau, og så pludselig da foråret kom, 
var der - så godt som ingenting! 

På bagsiden af lokalavisen, hvor ”De 10 Kirker” 
annoncerer, var der nu aflysninger. Lykkeligvis lod 
kirkekultur-medarbejder Maria Kajgaard og præst 
Mette Volsgaard sig ikke sådan slå ud. Inden længe 
var der dagligt på sognets hjemmeside opmuntrende 
og opbyggelige ord, og om søndagen en lille gudstje-
neste, optaget i forvejen af Svend Erik Volsgaard og 
med medvirken af præsteparrets børn, og senere også 
kirkesangeren, Rikke. Et kærkomment initiativ, som 
fik rigtig megen ros, langt ud over sognets grænse. 

Dåb og bryllupper blev i stor stil udsat, og en del er 
blevet afholdt, efter forsamlingsreglerne blev lempet 
lidt. Også konfirmations-datoerne måtte ændres. I en 
vejrmæssigt meget flot weekend i august lykkedes 
det med alle de nødvendige forholdsregler. Stor tak 
til konfirmander og deres familier for fleksibilitet og 
forståelse!

Ikke alt har kunnet udskydes eller aflyses. F.eks 
begravelser og bisættelser. Kirkepersonalet har været, 
og er stadig, meget berørt over, at deltagerantal ved 
disse mindehøjtideligheder er så minimeret. Stor, stor 
tak til de pårørende for imødekommenhed. Og tak 
til kirkens ansatte for fleksibilitet og opfindsomhed, 
så der, på trods af restriktioner med begrænsninger 
og ”holden afstand”, har kunnet afholdes værdige 
ceremonier.

Pinsedag blev der igen holdt gudstjeneste i kirken, 
og andre aktiviteter blev genoptaget. Selv om det var 
under ændrede betingelser, var det rart igen at kunne 
mødes. Der er blevet målt op, talt op, gjort rent og 
sprittet af, men det kom til at fungere. Marias aktivite-
ter for børnene er genoptaget så godt, som det er mu-
ligt, og kirkekoret øver og synger igen. Også sogneef-
termiddage og -aftner er afholdt hen over sensommer 
og efterår. Dog har vi måttet aflyse enkelte planlagte 
arrangementer, typisk grundet pladsmangel. Bl.a. 
en ”Indiens Aften”, hvor der skulle informeres og 
berettes om sognets og Dybvad Skoles projekt i Tamil 
Nadu distriktet i Indien. En lille gruppe, bestående af 
repræsentanter fra Dybvad Skole og vores pastorat, 
besøgte området i februar. Som sædvanlig en rigtig 
god oplevelse, hvor vi blev bekræftet i, at det arbejde, 
vi sammen gør bl.a. for at skaffe økonomiske midler, 
virkelig bærer frugt. Som eksempel kan nævnes, at 
Dybvad Skole sidste år i december havde arrangeret 
en såkaldt ”Omvendt Julekalender”, hvor der blev 
samlet penge ind. Alle deltagere, og ikke mindst de 
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to lærere, var glade og stolte over at kunne overrække 
knap 27.000 kr. til skoleprojektet. Nye projekter blev 
fremvist, og vi er nu i gang med udskiftning af tage 
på meget afsidesliggende skolebygninger. Kort efter 
hjemkomsten, brød coronaen løs, også i Indien med 
store sociale tragedier til følge. Et hurtigt tilrettelagt 
donations-løb på Dybvad Skole indbragte ca. 16.000 kr. 
til mad til skolebørn i Tamil Nadu. Tak for en prisvær-
dig indsats til børn og personale på Dybvad Skole!

Da Covid 19-reglerne tillod det, blev arbejdet på 
kirkegårdene i foråret genoptaget, og de 3 gravermed-
hjælpere og 2 gravere har indædt slidt for at få vore 3 
kirkegårde m.m. til at stråle. Med glæde kan vi i me-
nighedsrådet ofte viderebringe ”roser” til personalet 
fra gæster og pårørende. Tak for indsats og smilende 
imødekommenhed.  Vi har på kirkegårdene meget 
store udfordringer, idet en meget stor procentdel af 
gravpladserne skal nedlægges nu eller meget snart. Det 
vil betyde, at alle 3 kirkegårde, dog nok mest Hørby, 
vil få en noget anden struktur. Der arbejdes på en over-
ordnet plan, så et tiltalende resultat forhåbentlig opnås.                                                                                                                   

Sidst i januar døde kirkesanger Verner Knudsen 
pludselig. Verner var en trofast medhjælp i mange år, 
så hans død berørte rigtig mange, både sognebørn og 
ansatte. Hans humor og hjertelighed savnes oprigtigt. 
Da vi til april skulle ansætte nye gravermedhjælpere, 
fandt vi en, som kunne, også gerne ville, synge. Så vel-
kommen til Rikke Flinck. Hun deler kirkesanger-jobbet 
med Nikolai Volsgaard. Et skønt, ungt team, som vi er 
rigtig glade for. 

Fortsættes på næste side



2020 var også et valgår. Til menighedsrådet. Covid 
19 restriktioner bevirkede, at orienterende møder 
måtte udsættes, men det lykkedes på et såkaldt 
valgforsamlings-møde i september og et efterfølgende 
opsamlingsvalg at få sammensat et menighedsråd. 2 
medlemmer havde ønsket at stoppe: Hans Abildgaard 
og Annie Holdorf. Tak for indsats og godt samarbejde 
gennem årene. Held og lykke fremover!  Og så kan vi 
sige velkommen til 2 nye: Søren Jacobsen fra Hørby 
og Terkel U. Andersen fra Skæve Sogn. Vi håber på et 
godt og frugtbart samarbejde de næste 4 år.  Og der 
bliver nok af opgaver og udfordringer at tage fat på, 
bl.a.: 

1. Kirkegårdene er allerede nævnt. 

2. Samarbejdet mellem ”De 10 Kirker” (sognene uden 
for Sæby i den gamle Sæby Kommune), fortsætter og 
skal sikkert udbygges. 

3. Vi har i pastoratet ca. 15 bygninger, incl. kirkerne, 
som skal varetages. 

4. Først i 2021 forventer vi at kunne igangsætte om-
bygningen af Badskær Kirke. Et projekt som har været 
i støbeskeen i ca. 7 år. 

5. Nok det vigtigste: Støtte og forbedre det gode sam-
arbejde mellem medarbejdere og frivillige ildsjæle.

Her i skrivende stund er der igen blevet meget, meget 
stille. Stigende smittetal har gjort, at flere nordjyske 
kommuner er lukket ned, og grænser må ikke kryd-
ses. 

Ikke kritiske funktioner i sognene må ikke foretages, 
og slet ikke af medarbejdere fra andre kommuner.  

Grandækning på kirkegårdene er ikke færdiggjort, og 
snart skulle hundredvis af børn og voksne have delta-
get i adventstidens og julens festligheder i kirkerne. 

Hvornår det ændres kan vi kun spå om, men på trods 
af denne knugende stilhed véd vi, at rigtig mange 
frivillige og ansatte trofast arbejder med og finder 
på løsninger, så rammerne i vore sogne bedst muligt 
udfyldes. 

Stor og hjertelig tak til alle. 

Skæve-Hørby Menighedsråd
Henning Holm Olesen



Juleaften
Da der i år er begrænset deltagereantal i kirkerne er det nødventdigt med tilmelding 
til gudstjenesterne. I Skæve Kirke må der være op til 74 personer og i Hørby Kirke op til 
60 personer. • Tilmelding til Mette Volsgaard på mv@km.dk - først til mølle.

Familiegudstjeneste
den 24. december
Skæve Kirke
kl. 10.30

18 bænke 

Julegudstjeneste
den 24. december
Hørby Kirke
kl. 14.00

15 bænke 

Julegudstjeneste
den 24. december
Skæve Kirke
kl. 15.30

18 bænke 

Julegudstjeneste
den 25. december
Skæve Kirke
kl. 15.30

18 bænke 
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Juleoptakt
Søndag den 6. december 
i Hørby Kirke kl. 16.00
Festlig optakt til julen med 
musik, sang og optrin.

De 9 læsninger
Søndag den 20. december 
i Hørby Kirke kl. 10.30
Fra skabelse til forløsning igen-
nem musik og bibellæsning.

Julesang
Tirsdag den 15. december 
i Skæve Kirke kl. 19.00
Organist Bo Møller vil spille, fortælle 
og lære os jule- og adventssange.
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Siden sidst:
Vi har budt velkommen til Christoffer, Liam, Alberte, 
Emma og Astrid, vi glæder os til at lære jer og jeres 
familie at kende. I august sendte vi 16 børn i skole, og 
har pt. 32 børn i børnehaven. 

Vi har de sidste måneder siden corona-epidemien 
benyttet udelivet; der er blevet bygget huler, leget med 
rør, cyklet, fundet dyr, leget i sandkassen mm.
 
I november måned begynder vi på hemmeligheder, 
måske ender det ud i en gave til under juletræet.

I december måned vil vi julehygge med at lave krea-
tive ting, bage, læse brev fra nissen, pynte juletræ mm. 
I december begynder vi også at få besøg af håndvær-
kere, da der skal bygges vuggestue i børnehaven. 
Det bliver en tilbygning samt nogle ændringer i selve 
børnehaven, så alle børn og voksne sagtens kan være 
i børnehaven samtidigt. Vi glæder os til at vuggestuen 
står færdigbygget omkring marts/april 2021.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
nytår.

På Dybvad Børnehaves vegne
Ulla Eriksen

Ny sæson i Sæbyegnens Kirkehøjskole!
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.
Kursusafgiften er 250 kr. for forårssæson 2021 
eller 125 kr pr. gang.

Betaling skal ske ved overførsel til kontonr. 9012-
4574572695.
Mødestedet er Mariehuset, Strandgade 13. 9300 Sæby

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

Da Covid-19 situationen kan medføre ændringer/
aflysninger med kort varsel, bedes evt. information 
herom søges på kirkernes hjemmesider og eller den 
lokale presse herunder de elektroniske medier som 
www.saebyavis.dk

Dybvad Børnehave
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Kyndelmisse
Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Skæve Kirke

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.
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Babysalmesang er for alle mødre og/eller fædre 
med deres lille guldklump (0-1 år). 

Vi synger, vugger og danser til salmer. Laver fagter, vifter med tørklæder, 
blæser sæbebobler og kigger lidt på kirken, i en afslappet atmosfære i det smukke kirkerum. 

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 i Skæve Kirke og slutter af med formiddagskaffe.

Lyder det som noget for jer? 
Tilmeld jer eller få mere info ved kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
på tlf.: 20974763 eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Babysalmesang tilrettelægges, så det er trygt for alle at deltage og ifølge Corona/Covid-19 retningslinier.

NyT hoLd: onsdag den 20. januar kl. 10.00 i Skæve Kirke



Aktivitetscenteret på Dybvad Ældrecenter
Vi skylder en stor tak til så mange!

Først en stor tak til Dybvad Borgerforening. Det ville 
være helt umuligt for os at opretholde nogen form for 
samvær med de borgere, som vi plejer at være sam-
men med, og lave aktiviteter for og med, hvis ikke vi 
havde fået stillet Søparkhuset til rådighed. Her spiller 
vi yatzy, vi synger sammen, og nørklerne har forberedt 
sig til julemarkedet. Det er selvfølgelig alt sammen 
med afstand og mundbind eller visir.

Julemarked 2020
Hvor har vi planlagt vores julemarked på mange 
forskellige måder i år… og så ender det alligevel ud 
med at vi må aflyse. Først havde vi planlagt at vi skulle 
være i Søparkhuset, så aflyste vi det, da der er for lidt 
plads. Så blev vi tilbudt at låne klubhuset - vi jublede, 
for her var der masser af plads, og vi kunne så nemt 
lave hele arrangementet ensrettet. Før vi var færdige 
med den planlægning, blev vi minsandten tilbudt at 
låne Dybvadhallen! Her måtte vi lige synke mundvan-
det og få hjertet til at falde lidt til ro igen… Men inden 
vi fik benene på jorden igen – ja så måtte vi aflyse det 
hele.

Som et ekstra stort tilsagn om at Dybvad gerne vil 
bakke op om det vi laver, både om de frivillige og her 
i Aktivitetscenteret, blev vi i øvrigt tilbudt at bruge 
klubhuset og hallen ganske vederlagsfrit. 

Coronatallene er steget, og Frederikshavn Kommune 
har aflyst alle kommunale arrangementer - og selv 
om det er frivillige, der står som arrangører, så er det 
et fællesprojekt med Dybvad Aktivitetscenter - og vi 
blev enige om, at det mest fornuftige i disse tider var at 
aflyse i år.

Nu har vi så fået et nyt flot tilbud:
Vi har fået lov til at sætte et bord op i Dag’li Brugsen 
Dybvad. Her vil vi sælge skønne hjemmelavede nisser 
og flotte dekorationer, lavet af de frivillige. Det bliver 
muligt at betale med mobil Pay, eller med kontanter i 
en lille kasse. Vi vil også stå der en fredag og lørdag; 
her vil vi gerne spørge om nogen kunne have lyst til at 
være med i Hyggeholdets venner - det koster 100 kr. 
om året.

Som alle andre steder, er det selvfølgelig mega ærger-
ligt at aflyse gode traditioner, men vi vender stærkt 
tilbage i 2021.

Så var der sørme lige et Tunnelløb!
Da løbsledelsen i det tidlige forår luftede for os, at et 
eventuelt overskud fra Tunnelløbet i år, var tiltænkt 
Dybvad Ældrecenter og Dybvad Aktivitetscenter, må 
jeg sige at vi blev meget glade. Vi blev hurtigt enige 
med de frivillige om, at vi gerne ville deltage aktivt i 
dagens løb. Derfor spurgte vi brugere og beboere, om 
de ville være med til at strikke lapper til kæmpestore 
tæpper, der skulle blive til en tunnel. Det fik vi meget 
sjov ud af, og på dagen, kom der mange sjove og posi-
tive kommentarer til den strikkede tunnel.

Og hermed vil vi gerne sige:
TUSINDE TAK FOR DEN STORE OPBAKNING, VI 
FÅR FRA SÅ MANGE.

Dybvad Aktivitetscenter
Dybvad Ældrecenter & Hyggeholdet

Elsebeth Larsen
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Nytårs
gudstjeneste

Kom i kirke og få en dejlig start 
på nytårsaften, hvor organist Bo Møller 
med flere spiller til gudstjenesten. 
Inden vi går hver til sit er der mulighed 
for at sige “Godt nytår” med et lille 
glas og et stykke kransekage.

Torsdag den 31. december 
kl. 14.00 i Skæve Kirke
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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
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Vi mødes første tirsdag i måneden 
i Hørby Sognehus kl. 14.00 eller 19.00. 
Her vil der være foredrag, musik eller 
film og hyggeligt samvær.  

Hver gang er der lækker kaffe til 20 kr.

Datoer for foråret
Tirsdag d. 5. januar 
Tirsdag d. 2. februar 
Tirsdag d. 2. marts 
Tirsdag d. 6. april

Sogneeftermiddag

Hold øje med www.skaeve-hoerbysogn.dk for nærmere program

Alle er 
hjertelig

velkommen



Nyt fra Hørby Børnehus
Her er lige en lille ”opdatering” fra Hørby Børnehus, 
hvor vi, på trods af Covid 19, prøver at føre en så aktiv 
og normal hverdag som overhovedet muligt.
Indenfor de seneste måneder har vi for eksempel haft 
besøg af en forælder med 2 heste, så både børnehave- 
og vuggestuebørn kunne få en ridetur. Vi fik også 3 
dejlige 8-ugers hundehvalpe på besøg. Det vakte stor 
jubel, at børnene kunne få lov til at kæle med de små 
”uldtotter”. Tak til Anita og Rebekka for de gode ople-
velser. 
 
Det meste af dagen i børnehaven foregår udenfor, så 
vores skønne legeplads bliver udforsket og brugt flit-
tigt. Der bliver savet og hamret – gravet kæmpe store 
huller og lavet ”fælder”, bygget huler i træerne, tegnet, 
sunget, lavet bål med pandekagebagning og meget 
mere. Her er vi jo også så heldige at kunne møde sko-
lebørnene, når de har frikvarter eller går i ”fritteren”. 
Det er altid hyggeligt at få lov til at sige ”Hej” til de 
STORE.
 
Lige p.t. følger vi spændt tilblivelsen af den nye lege-
plads på legepladsen, som især vuggestuebørnene hå-
ber at få stor glæde af. På den måde bliver de en mere 
integreret del af børnehaven, selvom de selvfølgelig 
stadig vil benytte den lille legeplads ude foran.
Sang og musik er en vigtig del for os i dagligdagen, 
og når Peder går på visit i vuggestuen med sin guitar 
og et veloplagt kor af sangglade børnehavebørn, ja, så 
sprudler humøret hos alle. 

Den musikalske legestue hver anden torsdag i Sogne-
huset, hvor Maria hygger for og med os, er tillige et 
super godt indslag, som vi altid glæder os til.  

I vuggestuen er der liv og glade dage med 12 skønne 
børn, hvoraf vi snart byder 3 velkommen i børnehaven. 
Indenfor er der rig mulighed for udfoldelse med bøger, 
inspirerende legetøj, rutsjebane – og storskærm selvføl-
gelig, hvor Popsi og Krelle, Gurli Gris og andre ”børne-
magneter” vækker jubel. På legepladsen bliver køretø-
jerne flittigt brugt, og der er gang i ”sandkagerne”. En 
god gang regn er ikke at kimse ad – især vandpytterne 
drager. Byen bliver oplevet på kryds og tværs med 
mange gåture, hvor vi kigger på køer, leger gemmeleg 
i naturen, finder krible-krable-dyr og kigger på maski-
ner, når der er vejarbejde eller høst. En tur til bageren 
for at smage (og godkende) de første vaniljekranse var 
også et stort hit.

Ledelsesmæssigt er der sket ændringer. Jeanette, som 
vi har haft som konstitueret leder de seneste måneder, 
måtte vi sige farvel til. Hun har valgt at vende tilbage 
til Sættravej. Til gengæld har vi fået vores nye leder, 
Hella, som vi glæder os meget til at lære at kende. Tu-
sind tak til Jeanette for tiden, der gik – og stort velkom-
men til dig, Hella.

På vegne af Hørby Børnehus 
Joan A. Madsen 

I skrivende stund er der 13 børn i vuggestuen og 23 
børn i børnehaven. Vi sendte et stort hold børn i skole i 
august måned, og i efteråret har vi budt velkommen til 
nye børn både i vuggestue og børnehave. Vi har også 
fået ny kollega, Mette Normann Søndergaard, som 
startede 1. august og vi har fået Mette Birch Hemming-
sen tilbage fra barsel. I skrivende stund får vi også 
ny leder for Hørby og Dybvad Børnehus. Hella Rams 
Sparvath tiltræder 1. november. Stort velkommen til 
Mette og Hella. 

Siden sommerferien er der arbejdet mest med projekter 
udendørs i børnehuset. Der bliver taget på cykeltur i 
ladcyklen, gået ture i skoven og bygget huler og broer. 
Vi bruger vores bålhytte og udearealer rigtig meget i 
dagligdagen. De ting vi finder i naturen, udstiller vi 
gerne i garderoben for vores forældre sammen med 
et par billeder og en lille tekst på tavlen om dagens 
oplevelse. 

Vi bruger også de omkringliggende udflugtsmulighe-
der i Hørby meget bl.a. legepladsen i Nørregade, tur til 
efterskolens boldbaner, vi låner skolens gymnastiksal 
om onsdagen til børnehavebørnene, går til musikalsk 
legestue med de mindste i Sognehuset osv. I vugge-
stuen arbejdes der bl.a. med motorik og så er det gode 
efterårsvejr blevet nydt på mange gåture i byen.

Vi har endda være så heldige, at et barns forældre 
tropper op med underholdning i form af et par heste! 
Alle børn fik mulighed for at klappe hestene og få en 
trækketur på marken ved siden af legepladsen. Stor tak 
til forældreopbakningen til dette! 
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I Hørby Sognehus kl. 16.30-17.15 
For alle børn i alderen 1- 5 år 
sammen med mor, far eller bedsteforældre.

SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang. 
Vi mødes sidste torsdag i måneden, hvor vi skal synge med 
hele kroppen, spille på rytmeinstrumenter og blæse sæbebob-
ler. Vi skal høre en lille historie fra bibelen og danse og lege. 

Tilmelding 
og mere info ved 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Kajgaard. 
Mobil: 20974763
eller mail: 
maria@skaeve-hoerbysogn.dk 

SalmeBongo er gratis.

Kom med!
Det blir’ sjovt

Datoer for forår 2021:
28. januar · 18. februar (fastelavn) 
25. marts · 29. april · 27. maj

Salme
Bongo

Fastelavn 
i Skaeve Kirke

Vi starter med familiegudstjeneste i Skæve 
Kirke hvor minikonfirmanderne medvirker og 
Gospel for børn synger. 

Bagefter gudstjenesten går vi over i spej-
derhuset og spiser aftensmad, slår katten af 
tønden og spiser lækre fastelavnsboller.

Ta’ hele 
familien 

med

Tirsdag den 18. februar kl. 17.30 
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Vores legeplads i 
børnehuset har længe 
trængt til en fornyelse 
og nye redskaber. Det 
får den nu i form af, 
at vuggestuen får en 
del af legepladsen 
med nye redskaber, 
gynger og rutsjeba-
ner. Der bliver et lavt 
hegn om den nye del 
af legepladsen, men 
ikke større end det er 
med til at udvikle fællesskabet mellem vuggestue- og bør-
nehavebørnene. Vi glæder os meget til at den nye legeplads 
bliver færdig. 

For at der bliver plads til den nye legeplads, har børneha-
vebørn og pædagoger knoklet med at få taget de gamle 
vandkanaler ned, seje børn! 

I december havde vi fået en ny tradition med julebagning 
hos bageren, men pga. Covid-19 er dette desværre aflyst i år. 
Vi ved endnu ikke om traditionen med Luciaoptog i Skæve 
Kirke og efterfølgende julehygge i børnehuset kan gennem-
føres. 

Med ønsket om en glædelig december

På vegne af Hørby Børnehus,
Forældrerådet

Tag hele familien afsted til en kort familiegudstjeneste 
- her hører vi spændende historier fra bibelen, synger 
og leger sammen. 
Gospel for børn optræder med glade sange og til sidst 
spiser vi aftensmad sammen.

...for børn 
i alle 
aldre

Torsdag den 21. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke

Fastelavn Torsdag den 18. februar kl. 17.30 i Skæve Kirke

Torsdag den 18. marts kl. 17.30 i Skæve Kirke

Kirkens 
Fortaelletime



Spejderefteråret er i gang igen, efter en herlig kanotur 
på Gudenåen med de store trop- og Junior spejdere. En 
herlig tur med mest godt vejr, men vi fik dog også en 
dag med silende regn - heldigvis var det den dag, hvor 
vi skulle sejle længst, så der var ikke så meget andet 
at gøre end bare at hænge i og padle..! Det blev nogle 
hyggelige aftener på shelter og teltpladser, hvor vi 
mødte flere andre spejdergrupper og andre på kanotur.
Et af vores aftenhyggebilleder var udstillet på Frede-
rikshavn Bibliotek, måske har du set det..?

Vi startede op i august med en flok nye spejdere, der 
lige var startet i 0. klasse. De er helt nye i spejderar-
bejdet, så de skal prøve alle de sjove ting, hvor vi på 
en anderledes måde lærer noget om hinanden, hjælp-
somhed, hensyn til hinanden, naturen, klima, bål og 
meget andet. Der er nok af opgaver at tage fat på, men 
der skal også være tid til at have det sjovt og lege. De 
har prøvet opgaver med forskellige handicap, hvor 
vi skulle hjælpe hinanden, smagekims, lavet flotte 
stjernetegns-lys af brugte dåser, skåret hoveder i store 
roer og lavet foderbrædt.

Vores Ulveflok er rykket op til junior og igang med at 
lære en masse nye ting, blandt andet arbejdet med kort 
og kompas, og igang med at indrette deres nye patrul-
jelokale og lavet patrulje særpræg i form af stander og 
mærker. Der er meget nyt, der skal læres.

De store spejdere har også været igang med patrulje-
særpræg og indrette lokaler, derudover selvfølgelig 
pionering, mad over bål, kort og kompas, ildbor og 
lært om brændetyper og båltænding og et skørt lagka-
geløb.

Klanen har været på tur i det sønderjyske, hvor de 
blandt andet fik en rundtur ved lejrpladsen hvor Spej-
dernes Lejr i Sønderborg blev afholdt og fandt vores 
mursten, fik prøvet ringridning og lavet masser af god 
mad og hygge. 

Og så har lederne været på oplevelsesløb i 12 timer, 
hvor der var stress på for at få lavet et billede hver time 
med hver sit givne tema som opgave. 

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

Yderligere info på facebook/Hørby-Dybvad Spejderne eller 
kontakt gruppeleder Caroline Schioldann.

Nyt fra Hørby-Dybvad Spejderne

Bæver/Ulve (0. - 3. klasse) holder møde i spejder-
huset mandage kl. 16.30-17.45
Spejderne (4. - 8. klasse) holder møde i spejderhu-
set mandage kl. 18.30-21.00
Imellem de 2 mødetider, laver lederne mad sam-
men og får snakket og hygget.
Rovere (over 18 år) mødes ca. én gang i kvartalet 
og laver klanmøder/arrangementer.

Hørby 
Turistbusser
Tlf.: 98 46 61 91  
Mail: hoerby-turistbusser@mail.dk

v/ eksam. kosmetolog
og zoneterapeut
Hanne Kristensen
Dybvadgårdsvej 1, 9352 Dybvad
Tlf. 26 36 32 27 - www.hannehv.dk

Zoneterapi - Massage 
Ansigtsbehandling - Bryn/vipper

Hårfjerning - Mani-/Pedicure

Hannes Hudpleje & Velvære
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Områdefornyelse i Dybvad

HEJ DYBVAD!

Nu vil du, flere gange om måneden, høre 
nyt om Områdefornyelsen.
Der bliver nemlig udsendt et nyhedsblad, 
som indeholder et par korte nyheder om-
kring processen og de positive forandrin-
ger, der sker i disse år i Dybvad. 

Bag scenen sker der meget for at realise-
re alle byens drømme og visioner. Det er 
dog blevet mere vanskeligt at fortælle om 
de mange spændende ting, når Covid-19 
lægger en dæmper på vores fælles møde-
muligheder. 

I stedet lancerer vi et nyhedsblad, som 
vil blive vist på byens digitale skærme i      
Hallen, Brugsen og Lægehuset samt på 
Facebook: ”Dybvad Online” og hjemme-     
siden www.dybvadby.dk

Følg med på         
Dybvad Online og 

www.dybvadby.dk

#1  novem
ber 2020

Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året



Foreningens to ejendomme, Winkelsgade 6 og Aal-
borgvej 441, er nu revet ned via Frederikshavn Kom-
munes nedrivningspulje, og de tomme grunde er retab-
leret. Det var til stor glæde for os alle da entreprenøren 
endelig kom i gang med arbejdet her i sommer (som 
så meget andet forsinket p.g.a. corona), og bestyrelsen 
kan nu gå i gang med fundraising til nye projekter til 
fordel for hele byen. 

Det er endnu ikke afgjort hvad der skal ske med den 
tomme grund på Aalborgvej (hvor der indtil videre 
kun er sået græs), mens grunden på Winkelsgade 
er tillagt naboejendommen. Faktisk har foreningen 
endnu en tom grund til rådighed, idet vi i foråret også 
har opkøbt arealet efter den gamle stationsbygning 
på tvangsauktion. Her skal vi ligeledes have fundet 
en god anvendelse; men indtil videre passes begge 
grunde flittige hjælpere fra foreningen.

I sommerferien var en gruppe frivillige i fuld gang 
med at friske bl.a. tandlægeklinikken og venteværelset 
i lægehuset op. Vi er superglade for, at vi stadig kan 
opretholde drift af et lægehus i Dybvad – og derfor 
skylder vi en kæmpestor TAK til de aktive folk, der 
også giver en hånd med dér!

Vores generalforsamling var endnu én af de ting, der 
blev udsat på grund af corona – og minsandten om 
ikke forsamlingsloftet blev sænket igen da vi havde 
fået indkaldt på ny her i efteråret. Vi har nu besluttet 
helt at udskyde generalforsamlingen til næste år, og i 
stedet udsende en skriftlig beretning med regnskab til 
vores medlemmer.

På dybvadby.dk kan man læse mere om foreningen – 
herunder hvordan man tegner andele og derved kan 
bidrage til forskønnelsen af vores lille by fremover.
 
Rigtig glædelig december til alle!

På bestyrelsens vegne,
Jesper Koldtoft

Nyt fra Dybvad Byudvikling
Aalborgvej 441 
- før, under og efter nedrivning

Winkelsgade 6 
- før, under og efter nedrivning

Grunden efter 
Den Gamle Station
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Indre Mission - Dybvad
Program Vinter 2020/2021

Tirsdag d. 1. december: Sognepræst Bjarne Hougaard, Hirtshals.
Lørdag d. 19. december: Julefest kl. 19.00. – Bemærk ændret tidspunkt.

Alliancebedeuge kl. 19.30: Emne: ”Bibelbrug”.

Tirsdag d. 12. januar: Dybvad Missionshus. 
Torsdag d. 14. januar: Tårs Missionshus, Bredgade 37, 9830 Tårs.

Fredag d. 15. januar: Kulturcenter Vendsyssel, 
Sæby Landevej 417, Sæsing, 9830 Tårs. 

 Bemærk kl. 19.00 i Sæsing.

Tirsdag d. 19. januar: Generalforsamling.
Tirsdag d. 26. januar: Paul Holm, Ålborg.

Fredag d. 5. februar: Caféaften.
Tirsdag d. 16. februar: Videomøde.

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

Året 2019 var et godt år. Huset blev godt brugt til 
fester, dans og kræmmermarked. 

Juletræstænding var et godt arrangement. 

Nu må vi se tiden an, om det kan lade sig gøre i år.

Venlig hilsen 
bestyrelsen i Skæve Borgerforening

Nyt fra Skæve Borgerforening
Så blev der holdt generalforsamling i Skæve Bor-
gerforening.

Der blev endelig dannet en 7 mands bestyrelse:
Ny formand blev Heidi Pedersen
Næstformand Niels Søgård
Kasserer Flemming Nielsen
Sekretær Else Hanghøj
Menige medlemmer er Martin Jørgensen, Henning 
Hede og Orla Hansen.
Udlejning: Jens Larsen.



Døbt i Skæve Kirke
23. august 2020:
Lærke Buus Jensen

Døbt i Skæve Kirke
6. september 2020: William 
Pulapa Korslund Pedersen

Døbt i Hørby Kirke
6. september 2020:
Jacob Haugaard Trærup

Døbt i Skæve Kirke
13. september 2020:
Karl Schmidt Mogensen

Døbt i Skæve Kirke
27. september 2020:
Arthur Kjølby Severinsen

Døbt i Hørby Kirke
11. oktober 2020:
Lauge Sørensen

Døbt i Hørby Kirke
8. november 2020:
Tine Bouet Madsen

Døbt i Skæve Kirke
4. oktober 2020:
Vega Brunø

Lad de 
små børn 
komme 
til mig

Døbte og viede i sognene
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Viet i Skæve Kirke 1. august 
2020: Sigrid Uhrenholdt L 
Christiansen og Malthe Mikjær 
Christensen

Viet i Skæve Kirke 22. 
august 2020: Majken Berg 
Jensen og Peter Larsen 

Viet i Skæve Kirke 22. august 2020: 
Vita Rosa Simonsen og Steffen 
Simonsen

Velsignet i Skæve Kirke 29. 
august 2020: Lone Solveig 
Karlsen og Kurt Karlsen

Viet i Skæve Kirke 3. okto-
ber 2020: Mette Jensen og 
Kim Allan Jensen

Velsignet i Skæve Kirke 29. august 2020: 
Rikke Bruun Jørgensen og Martin Jørgen-
sen

Viet i Skæve Kirke 24. oktober 2020: 
Julie Friis Larsen og Tom Larsen

I blev skabt som
 mand og kvinde

af den samme 
skaberhånd
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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

Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesperka@outlook.dk
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Graver i Skæve: 
Anita Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
graver@skaevesogn.dk

Graver i Hørby:
Anette Arensbach
Træffes på kirkegården eller pr. telefon
Tlf: 2167 6099
graver@hoerby-badskaer.dk

Organist:
Bo Møller
Tlf. 9827 2144
bm@bmmusic.dk

Organist:
Lotte Gawol
lottegawol@gmail.com

Sognepræst : 
Mette Volsgaard, 
Skævevej 67, 9352 Dybvad. 
Tlf. 9886 4110 
Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag. 

Kirkesanger:
Nikolaj Volsgaard
nikolaj@volsgaard.dk

Kirkesanger:
Rikke Flinck
rikkeflinck@gmail.com

Kirke-kulturmedarbejder
Maria Kajgaard
Mobil: 2097 4763
maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Korleder:
Anne Hejslet
Tlf. 2216 9563
aehj@frederikshavn.dk

Medlemmer af menighedsrådet:

Henning Holm Olesen
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm1@gmail.com

Terkel Andersen
Solholtvej 17, 9352 Dybvad
terkeluandersen@gmail.com

Søren Hørbye Jacobsen
Volstruphedevej 22, 9300 Sæby

Lisbeth Erlandsen
Ålborgvej 281, 9352 Dybvad
Tlf. 4195 1290

Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 2527 1256
bcaarup@gmail.com

Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 4047 5199
boelskifte@mail.dk

Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
tovehosbond@gmail.com

Anni Nielsen
Solholtvej, 9352 Dybvad
annisolvang@dlgmail.dk

www.skaeve-hoerbysogn.dk



Har DU lyst til at 
synge sammen 
med os?
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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. 14.10-15.10 i Sogne-
huset i Hørby. Første gang efter juleferien er 
torsdag den 14. januar.
I bliver hentet på skolen og følges tilbage igen 
inden skolebussen kører kl. 15.20.

Vi starter med en lille forfriskning og så er der el-
lers fuld drøn på sang, dans, sjov og musik. 

Vi medvirker til Kirkens fortælletime og andre 
familiegudstjenester. 

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. 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. Første gang efter juleferien er 
torsdag den 7. januar.

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 mu-
sicals og deltager i forskellige korarrangementer 
med andre kor.

Mange korhilsner fra Anne Hejslet

Gospel for børn Kirkekoret



Gudstjenesteliste
November 29/11 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent, Kor medvirker
December 6/12 Hørby 16.00 MV 2. søndag i Advent, Juleoptakt
 13/12 Skæve 9.00 PFS 3. søndag i Advent
 20/12 Hørby 10:30 MV 4. søndag i Advent, De 9 læsninger
 24/12 Skæve 10.30 MV Juleaften, familiegudstjeneste med krybbespil
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften
 25/12 Skæve 15.30 MV Juledag
 26/12 Albæk 10.30 JD 2. juledag, fælles i Albæk
 27/12 Hørby 10.30 MV Julesøndag, fælles
 31/12 Skæve 14.00 MV Nytårsaften. Bo Møller med band medvirker
Januar 3/1 Volstrup 10.30 PFS Helligtrekonger, fælles i Volstrup
 10/1 Hørby 10.30 MV 1. søndag efter H3K
 17/1 Skæve 10.30 MV 2. søndag efter H3K
 21/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 24/1 Hørby 9.00 PFS Sidste søndag efter H3K
 31/1 Skæve 10.30 MV Septuagesima
Februar 4/2 Skæve 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste, Kirkekoret medvirker
 7/2 Hørby 10.30 MV Seksagesima
 14/2 Skæve 10.30 MV Fastelavn
 18/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste, Gospel for Børn
     medvirker. Efterfølgende tøndeslagning
 21/2 Hørby 10.30 MV 1.søndag i Fasten
 28/2 Skæve 9.00 PFS 2.søndag i Fasten
Marts 7/3 Hørby 10.30 MV 3.søndag i Fasten
 14/3 Skæve 10.30 MV Midfaste
 18/3 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 21/3 Hørby 9.00 PFS Maria Bebudelse
 28/3 Skæve 10.30 MV Palmesøndag, Familiegudstjeneste

MV: Mette Volsgaard  JD: Jens Dammeyer

PFS: Peter Falk Sørensen
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Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
I øjeblikker er gudstjenesterne kun åbne for ældrecenterets beboere.

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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Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2021
Næste blad udkommer primo marts!

Indlæg til sognebladet kan sendes til
sogneblad@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!

FØLG OS 
både på facebooksiden 

“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Skæve kirke · Skævevej 68 · 9352 Dybvad

Badskær kirke · Ålborgvej 288 · 9352 Dybvad

Hørby kirke · Nyholmsvej 3A · 9300 Sæby

Sognehuset · Hjørringvej 105 · 9300 Sæby

Adresser på sognets kirker og Sognehuset



Kalenderen
Juleoptakt i Hørby Kirke
Søndag dag den 6. december kl. 16.00. programmet 
veksler mellem musik, sang, optrin og læsning.

Vi synger Julen ind i Skæve Kirke
Tirsdag den 15. december kl. 19.00. En aften med jule-
sange, Bo Møller spiller

”De 9 læsninger” i Hørby Kirke
Søndag den 20. december kl. 10.30. Gennem bibellæs-
ning, musik og sang ledes vi igennem frelses historien

Julen i kirkerne se gudstjenestelisten side 22. Husk 
tilmelding juleaften, se side 7

Nytårsaften ”Musikgudstjeneste” i Skæve Kirke
Torsdag den 31. december kl. 14.00. Bo Møller m.fl. 
medvirker

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 5. januar i Sognehuset i Hørby fra kl. 
14.00 – 16.00.
  
Kirkens Fortælletime
Torsdag den 21. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke 
– For børn i alle aldre

SalmeBongo
Torsdag den 28. januar kl. 16.30 i Hørby Sognehus

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 2. februar i Sognehuset i Hørby fra kl. 
14.00 – 16.00. Film

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 4. februar i Skæve Kirke kl. 19.00. Musik 
gudstjeneste med tid til fordybelse. Kirkekoret med-
virker

Fastelavn – Kirkens Fortælletime 
Torsdag den 18. februar kl. 17.30 i Skæve Kirke. Efter 
gudstjenesten er alle inviteret hen i spejderhuset til 
pasta og kødsovs. Hvorefter der er tøndeslagning og 
fastelavnsboller.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 2. marts i Sognehuset i Hørby fra kl. 14.00 
– 16.00. 

Kirkens Fortælletime
Torsdag den 18. marts kl. 17.30 i Skæve Kirke – For 
børn i alle aldre

SalmeBongo
Torsdag den 25. marts kl. 16.30 i Hørby Sognehus
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