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Fællesskab
Uddrag af talen til årets konfirmander
Da jeg skulle bestemme, hvad jeg skulle sige til jer i dag,
tænkte jeg over, hvad der kendetegner året, hvor I har
gået til konfirmationsforberedelse. Der er først og fremmest af corona: uforudsigelighed, nedlukninger, hjemmeskoling, ensomhed – og for mange af os også ekstra
tid med familien.
Derfor bestemte jeg mig hurtigt for at sige noget om fællesskab, om at satse på at være en del af fællesskabet
med andre frem for at bruge sit liv til at prøve at blive
bedre end de andre. Derfor valgte jeg også den bibeltekst jeg læste inde i kirken, hvor Jesus siger, at vi ikke
skal stræbe efter at blive de størst og bedste, dem der
bestemmer. Men at være dem der støtter, hjælper og
fremmer fællesskabet (Mattæusevangeliet 20,20-28).
I ved allerede hvor vigtigt fællesskabet er. Da vi mødtes
første gang for et år siden, blev I sat til at finde tre ord,
der udtrykte det vigtigste i livet. Der kom mange vigtige
ord frem, og til sidst var der tre tilbage. At finde tre vigtige ord, er noget konfirmanderne har gjort i mange år, og
der er ord, der ofte går igen. Men ét af de ord I valgte,
var særligt – I hvert fald kan jeg ikke huske, der har været valgt før ”fællesskab” (jeres to andre ord er ”livet” og
”familien”). Og det er ikke tilfældigt, jeg er sikker på, I
valgte ordet ud fra erfaring. I havde oplevet en uforudsigelige tid, hvor I og vi alle måtte undvære, venner og
fællesskab. Og I havde opdaget hvor vigtigt fællesskab
er.

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

Jeg tænker på den aften juni måned, hvor mange danskere havde sat sig til rette foran fjernsynet for at se det
danske herrelandshold spille sin første fodboldkamp ved
EM. Midt i glæden og spændingen skete der noget, der
med ét vendte om på det hele og mindede os om, hvad
der er det vigtigste i livet. Da vi så en af spillerne kæmpe
for sit liv, var det som om fodbold, konkurrence, kampen
om at være bedst gled helt i baggrunden. Her var der
noget meget vigtigere – noget helt fundamentalt på spil.
Nu drejende sig om noget meget dybere om det allervigtigste selve livet: om familien og de nære relationer og
om fællesskabet, som viste sig at kunne bære igennem.

Konfirmeret i Skæve Kirke 26. juni
Christian Vinde Nelson
Konfirmander Skæve Kirke 21. august
Alberte Bjerre Rasmussen, David Enni Helfenstein, Emil Sigvald Christensen, Freja Dalgaard Nielsen, Klara Elisabeth Højer Wagner, Jens
Schouenborg Jæger Jeppesen, Mads Varlund
Jensen, Maria Bouet, Maria Erreboe Risgaard
Eriksen, Mikkel Bonde Beck, Najaaraq Hanne
Maratse Pedersen, Rasmus Birkebæk Nielsen,
Sille Christensen, William Lindstrøm Nielsen

Men, det var ikke noget nye, I konfirmander havde allerede i jeres liv opdaget, hvor vigtigt dét er.
Jeg håber, I vil holde fast i de er faringer, I har fået: I livet, familien og de nære relationer, og fællesskabet.

Det her med at huske på det vigtige i livet, det var der
også mange af os der blev mindet om denne i sommer.
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Dybvads Røde Bænke

I slutningen af august blev de sidste af Områdefornyelsens nye røde bænke leveret og opsat - de indbyder
forhåbentlig til en god snak og en lille pause på traveturen rundt i byen ad de nye stier.
Inden længe igangsættes næste delprojekt, som omhandler natur- og fritidsliv; herunder med nye aktivitetsmuligheder i Søparken.

De private børnepassere i Hørby
Sankt Hans fest
Vi havde en hyggelig dag d. 24. juni, hvor vi havde Sankt
Hans fest i haven. Vi havde en dejlig formiddag, hvor vi
tændte bål, og fik sat en heks på, som børnene havde
været med til at lave.
Vi hyggede og legede, medens bålet brændte ned, så vi
kunne lave mad på bålet.
Vi lavede frikadeller, pølser og majskolber, og så fik vi
flutes, pasta og grønt til - som dessert fik vi jordbær. Vi
havde fint vejr, så vi kunne spise ude. Det var nogle
trætte børn, så det var dejligt at få en middagslur bagefter.

Den store cirkelbænk i Byparken, som omkranser den lillle legeplads

Bænkene i det lille anlæg ved åen er skiftet ud med Områdefornyelsens nye røde bænke

Der er ca. 10 landmænd som leverer halm til varmeværket, og nogle af dem kommer helt fra Sindal. Der bliver
leveret ca 4500 tons halm om året. Hvis ikke vi selv kan
bruge varmen i Hørby, kan det overskydende varme blive pumpet til Thorshøj eller Østervrå. Vi så, hvordan de
store halmballer blev kørt ind i ovnen, spændende.

På "Hedens Plads" i Jernbanegade får vinkelbænken
snart selskab af et flot træ i midten

Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn

Halmen varmer en stor tank op med vand ( tanken er 17
m høj ) og det er vandet der kommer rundt i byen. Røgen, som kommer ud af skorstenen, er ca. 120 grader,
men den er helt ren, da røgen bliver renset. Der er kun
8% tilbage af en bigballe i form af aske, det skal landmanden så komme og hente igen, det er en god aftale
for alle, for landmanden kan bruge det til at gøde sine
marker med.

Fonden administrerer de midler, som er overført
fra den tidligere Ungdomshøjskole i Dybvad.

Det har været en dejlig dag hvor vi også så traktor og en
truck.

Uddeling af fondens midler sker til børn og unge i
Dybvad og omegn til følgende formål:

Tak fordi vi måtte komme forbi - og tak til Morten som
fortalte om varmeværket.

Også ved Brugsen og busstoppestedet er der kommet
en ny rød bænk

Ved Ældrecenteret er der kommet en helt almindelig
bænk - lige som ved andre busstoppesteder

•
•
•
•

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:

På gyngebænken kan du snart skue ud over "Den Nye
Søpark" og spanget hen over vådområdet (efterår '21)
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Virksomhedsbesøg på Varmeværket i Hørby
Vi havde en rigtig god formiddag, hvor vi lærte hvor vores varme kommer fra. Vi kom først ind i en stor hal, hvor
de opbevarer deres halm, som landmanden kommer
med. Der er plads til ca. 700 bigballer. Lige nu bliver der
brugt mellem 5 og 15 bigballer i døgnet, men når der bliver rigtig koldt, kan de komme op og bruge 36 bigballer.

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad
jesperka@outlook.dk

Birgit Stevn, 61351380
Lene Hørbye Jacobsen, 25476306

Salme
Bongo

I Hørby Sognehus kl. 16.30-17.15
For alle børn i alderen 1- 5 år
sammen med mor, far eller bedsteforældre.
Til SalmeBongo synger vi med hele kroppen, spiller på rytmeinstrumenter og blæser sæbebobler. Vi hører også en lille historie
fra bibelen, danser, leger og laver en lille aktivitet.
SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang.

Datoer for efteråret 2021:
August: 26.
September: 16.*· 30.
Oktober: 28.
November: 11.*· 25.

Kom med!

Det blir’ sjovt

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

* Kirkens Fortælletime
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WHIST

Vi spiller WHIST i Søparkhuset i Dybvad
hver anden onsdag kl. 10-12
Pris: 10,- pr. gang inkl. kaffe
- vi starter onsdag den 8. september
ALLE KAN VÆRE MED!

2021

Ny sæson med Krea-klubben, hvor vi igen skal pusle med
kreativeprojekter - strik, æskesyning, kort, hækling osv.
Du behøver ikke være krea-ekspert, men have lysten til at
lave noget kreativitet i hyggeligt selskab.
Vores krea-klub er lidt anderledes. De ting vi producerer
bliver solgt til fordel for sognenes Indiensprojekt,
hvor vi hjælper børn til en bedre skolegang.
Vi starter hver gang med formiddagskaffe.

Datoer for efterår 2021:
September:
Oktober:
November:
December:

16. og 30.
14. og 28.
11. og 25.
9.

Vi sørger
for materialer
og formiddagskaffe.

Kl. 9.30-11.30
i Hørby Sognehus
Få mere info
ved Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard.
Mobil: 20974763 eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk

31. oktober
1. start kl. 10

00

ALLE

5

KAN
DELTAGE

KATEGORIER

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

Tilmelding via www.dybvadby.dk eller Facebook
Søparken, 9352 Dybvad

DYBVAD TUNNELLØB 2021 AFHOLDES TIL FORDEL FOR

Dybvad Byudvikling afholder

GENERALFORSAMLING
(udsat fra forår 2020 og forår 2021)

00

onsdag den 29. september kl. 19
i Dybvadhallens cafeteria

Er du endnu ikke andelshaver, og vil du have
indflydelse på foreningens arbejde med
forskønnelse af vores by, så kig forbi
www.dybvadby.dk for at se, hvordan det foregår.
Der kan inden generalforsamlingen tegnes
andele á kr. 500,- ved direkte henvendelse
hos Dybvad Planteskole, eller ved indbetaling
på MobilePay nummer 215618
(Dybvad Borgerforening)
– husk at angive mailadresse.
Bemærk:
Andelstegning er en éngangsudgift
– der er intet årligt kontingent.
Bestyrelsen
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Tag hele familien afsted til en kort familiegudstjeneste - her hører vi historier fra
bibelen, synger og leger sammen. Gospel
for børn optræder med glade sange og til
sidst spiser vi aftensmad sammen.
Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag d. 16. september kl. 17.30
Torsdag d. 11. november kl. 17.30

DYBVAD BØRNEHUS

Vandregudstjeneste
i Søparken, Dybvad
Søndag den 5. september kl. 19.00
En stemningsfuld gudstjeneste i Søparken, hvor Kirkekoret medvirker.
Vi går rundt om søen og undervejs holder vi små stop,
hvor vi skal lytte til forskellige tekster og synge sammen.
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Nyt fra Dybvad børnehus

Døbte og viede i sognene

JUHUUU, vi har udvidet og fået bygget vuggestue, så nu
hedder vi DYBVAD BØRNEHUS. Vi har pt. 1 barn i vuggestuen og der er flere indskrevet i efteråret, vi får snarrest ansat mere personale.
Vi har sagt farvel til 9 børn der er begyndt i skolen og
goddag til Rebekka, Anton B, Ida, Liva, Elias, Milena og
Anton S, hjertelig velkommen til jer alle.

Døbt i Skæve Kirke
25. juli 2021:
Laura Jensen

Viet i Hørby Kirke 31. juli 2021:
Mette Lilly Lentz Rævdal
og Johnny Huus Rævdal

Døbt i Hørby Kirke
1. august 2021:
Agnes Oline Vinther Pedersen

Hele foråret og sommeren har vi været meget udenfor,
der er blevet fundet ”ædelstene” i sandkassen, pyntet
klatretræer, plukket bær, fange og gemmelege på vores
legeplads. Der blev også tid til cykelture og ture til Søparken, der er bare den bedste legeplads.
Indenfor lavede en gruppe børn et træ, som de helt selv
bestemte skulle se ud. Børnene fandt bark, kogler mm
på legepladsen, som blev tørret og de voksne havde
fundet en masse andet materiale som blev sat på bordet. Børnene syntes det var sjovt og de mange ting inspirerede dem til at lave deres helt eget udtryk på træet.
I den næste tid arbejder vi videre med den nye styrket
læreplan som kan læses mere om på Frederikshavn
kommunes hjemmeside.
På Dybvad børnehus’ vegne
Ulla Eriksen

Rejsen går til

Indien

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00 til 21.00 i Hørby Sognehus
Kom med til en spændende aften i Indiens tegn. Vi skal høre rejseoplevelser
og se billeder fra sidste sognetur. Høre sidste nyt fra skoleprojektet og nye projekter.
Aftenen byder på lækker aftenskaffe til 20 kr., hvor pengene går til skoleprojektet i Indien.
Tag gerne ekstra penge med og køb noget fint fra Indiensboden.
Tilmelding mandag den 10. oktober til Maria Kajgaard,
på tlf.: 20974763 eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
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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 i en afslappet
atmosfære i det smukke kirkerum.

Hver onsdag kl. 10.00 i Skæve Kirke
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. 9

Store Foreningsdag
Kom til ”Store Foreningsdag” i Dybvad,
lørdag den 11. september fra 10.00 til 14.00
på Dybvad Stadion.
På Foreningsdagen i Dybvad vil mange af vores foreninger og frivillige aktiviteter være repræsenteret - og det er muligt at se, prøve eller bare høre lidt
om, hvad vi laver, når vi er sammen.
Kom på Dybvad Stadion og lad os fejre vores dejlige, aktive foreningsliv og
lære hinanden at kende på tværs af foreninger, kulturer og alder.
Det vil være muligt at købe pølser, øl, vand, kaffe og kage.

Mød:
Hørby-Dybvad spejderne
Dybvad Boldklub
Dybvad Idrætsklub
Dybvad Tennisklub
Kroketholdet
Whist / Hobbyisterne
Dybvad Aktivitetscenter
Borgerforeningen
Voer Å Sportsfiskerforening
Højbo Veterantraktorer
Det Grønne Hold
Skæve Rideklub
Skæve-Hørby Menighedsråd

Vi ses i Dybvad!

Højskole
sangaften
Tirsdag den 9. november kl. 19
i Sognehuset i Hørby
Kom og vær med til en hyggelig
sangaften, hvor vi skal synge
fra Højskolesangbogen.
Undervejs får vi noget lækkert
til aftenskaffen.
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BUSK
Børn • Unge • Sogn • Kirke

Søndag d. 31. okt.
kl. 14.00
i Hørby Kirke
En festlig gudstjeneste
for hele familien,
hvor konfirmander,
kirkekor,
Gospel for børn og
Kirkebandet medvirker.
Temaet for
gudstjenesten er

”Kan du tilgive?”
Efterfølgende spiser vi lækker eftermiddagskaffe sammen.

Nyt fra Hørby Børnehus
Sommerferien er ovre for de fleste, og hverdagen er så
småt ved at indfinde sig igen i Hørby Børnehus. Efter
mere end et år med corona-restriktioner er det en mere
normal hverdag, børnene er kommet tilbage til. Ekstra
håndvask og håndsprit er kommet for at blive, men vi
skal ikke længere opdeles i huset eller holde afstand til
skolebørnene på legepladsen. Forældre er igen velkommen helt indenfor i huset, og det er vi glade for.
Hen over sommeren har vi sagt goddag til flere nye børn
både i børnehaven og vuggestuen, så vi nu er oppe på
25 børnehavebørn og 10 børn i vuggestuen - og der er
flere på vej. Samtidig har vi sagt farvel til ældstegruppen,
der er startet i skole her efter ferien. Vi ønsker dem held
og lykke med den spændende skolestart.

leg og læring for børnene. Derudover har vi vores skønne naturværksted, hvor der kan hamres, saves og bankes og opfindes nye ting.
Den 1. september får vi fotograf i huset, der udover stuebilleder vil fotografere børnene i deres leg og forhåbentlig vil fange mange skønne øjeblikke, som forældrene
kan nyde hjemme på væggen.
På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet

Sommeren har også budt på 2 fastansættelser af Mette
og Karina, som begge skal være med til at styrke det
pædagogiske grundlag i huset. Velkommen til, skal det
lyde fra hele huset.
I sidste indlæg fortalte vi om, at vi havde fået sponsoreret et større pengebeløb fra Hørby Børnemusikfestival til
brug for en musikkoncert med Michael Back, samt musikinstrumenter til legepladsen. Den 28. maj løb det hele
af stablen, og hele huset havde en fest i selskab med
Michael Back, der sang og spillede for og sammen med
børnene i et par timer. Dybvad Børnehus og områdets
dagplejere var alle inviteret til fest på bylegepladsen, og
vejret viste sig fra sin skønneste side. De nyindkøbte xylofoner til legepladsen blev ligeledes smukt indviet. Hørby Børnehus siger tusind tak for sponsoratet, der muliggjorde denne skønne dag for børn og voksne.
Lige inden sommerferien blev der også tid til en arbejdsdag for hele huset. Efter mere end et år med afstand og
forsamlingsforbud, måtte vi endelig invitere forældrene til
arbejdsdag. Der var flere projekter, der virkelig trængte
til en kærlig hånd og det var skønt, at der mødte en god
flok forældre op med hænderne godt skruet på og var
topmotiverede. Legepladsens mangeårige legetog fik sig
en ordentlig overhaling både i form af nyt tag på alle
vogne, reparation af gulve og bærende bjælker og naturligvis en solid omgang maling, så det kan modstå vind
og vejr mange år endnu. Derudover blev vores naturværksted malet udvendigt og det lange stakit foran
børnehuset blev frisket op med hvid maling. Sammen
med vinduesvask, oprydning og fejning af flisearealer
fremstår huset nu imødekommende for alle, der kommer
forbi. Det, der skulle have været én arbejdsdag, endte
med en hel weekend, for de fremmødte forældre ville
ikke bare stoppe halvvejs. Børnehuset siger endnu engang tusind tak for den store indsats.
Efteråret kommer snart snigende, og vi får brug for at
rykke mere indendørs. Til dette har børnehusets medarbejdere opdateret de forskellige læringsrum/legerum i
huset, så hvert rum kan være med til at give nye ideer til
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De 10 kirker

Møder i Dybvad Missionshus
juni - september 2021
Fredag d. 3. september: Caféaften.
Tirsdag d. 14. september: Videomøde.
Tirsdag d. 5. oktober: Fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Fredag d. 8. oktober: Caféaften.

Foredrag på Hørby Efterskole med
Mikkel Beha tirsdag den 26. oktober kl. 19.00

Tirsdag d. 2. november: Fritidsforkynder Paul Holm, Ålborg.
Fredag d. 5. november: Caféaften.

Entré

100 kr.

Tirsdag d. 23. november: Sognepræst Anders Grinderslev, Gandrup.

Mikkel Beha tager os med ud på en rejse op langs Norges kyst,
med kurs mod polarisen og øgruppen Svalbard.

Tirsdag d. 7. december: Videomøde.
Lørdag d. 18. december: Julefest. (Program følger).

inkl. kaffe

En rejse fra København og ud i vores storslåede nordiske natur, men også derop hvor
klimaforandringerne ikke bare er ord i tykke rapporter, men barsk og synlig virkelighed
hvor stigende temperaturer får isen til at smelte og vejret bliver mere og mere ekstremt.

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

Billetterne kan købes ved indgangen kl. 18.15. Billetten koster 100 kr. og er inkl. kaffe.
Maks. 250 billetter

Sogne
eftermiddag

Hørby
Turistbusser

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

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

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.

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

Hver gang er der lækker kaffe
og noget godt til ganen for 20 kr.

Datoer for efteråret

Tirsdag d. 7. september kl. 14.00
Opstartsfest med hygge og quiz

Hyggeligt sa

mvær og ka

ffe

Tirsdag d. 5. oktober kl. 14.00
Præst Theis Aaen fortæller om ”Min vej til præstegerning”
Tirsdag d. 2. november kl. 14.00
Lisbeth Hansen fortæller om sit arbejde i Ghana - Fru Hansens Plan
Tirsdag d. 7. december kl. 14.00
Adventsfest med julegodter og pakkespil. Husk en pakke til 20 kr.
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Det koster kun
500 kr. om året

Skal din
annonce være her?
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Hørby-Dybvad Spejderne

Vi er selvfølgelig startet op efter
sommerferien og godt i gang ved
Spejderhuset på Brombærvej i Hørby,
her er tidspunkter for aldersgrupper.

Lige inden sommerferien havde juniore og trop/senior
spejdere et par anderledes spejdermøder; geocach, bro
ved åen og en aften med tilberedning af vildtgryde, hvor
de startede med en helt rådyr, det blev rigtig lækkert og
en spændende oplevelse.

ke de 17 km ud til lejren.
Og da vi så ankom, kunne vi jo ikke slappe af, men lige
have bygget en lejr op.
De 3 juniorspejdere mødte os på lejren, og vi startede
med frokost.

Bæverspejderne havde det sjovt med at lave strandstol,
bad over bål, lære om flere verdensmål samt lave en flot
heks til Sankt Hans. Efter heksen blev futtet af på det
store Sankt Hans bål ved Hørby spejderhus gik vi alle på
sommerferie.

Lejren fortsatte med masser af aktiviteter, hike i storskoven, bålmad, andagt, lejrbål, sange og møder med mange andre spejdere fra hele landet. Den sidste morgen ville juniorspejderne overraske seniorene med at lave pandekager til morgenmad, så de var tidligt oppe, allerede
ved 6-tiden for at tænde bål og gå igang, og ja seniorene
blev glædeligt overrasket :-)

Dog havde vi spejdere på både kurser; både Roland 1,
Diamant og Patruljelederkursus, og så vi vi 13 spejdere
på Åslejr ved Thorup Hede. Trop/senior spejderne tyvstartede lejren dagen før, de havde nemlig tænkt sig at
gå ud til lejren med en prærievogn, med al bagagen pakket i.
Vi havde lækkert vejr, så det var varmt og hårdt at træk-

Juniore spejdere er stadig igang med års-udfordringer; 5
km vandretur og shelterovernatning hver måned i et år,
og mange har også sat sig flere udfordringer; 365 -bær
dit spejdertørklæde hver dag i et år, Viking -gå med
shorts hver dag i et år -lad os håbe at sommeren varer
længe og vinteren bliver mild :-)

Bæver/Ulve i Hørby (0. - 2. klasse)
holder møde i spejderhuset
mandage kl. 16.30-17.45
Junior Spejdere (3. - 5. klasse)
holder møde i spejderhuset
mandage kl. 18.30-21.00
Trop/Senior (6. - 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/ HørbyDybvad Spejderne eller kontakt
Gruppeleder Caroline Schioldann.

Reparations
Værksted
Fordi d

u ikke

Skæve Kirke

Høst

Auktion til fordel
for Indiensporjekt

gudstjenester
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Hørby Kirke

D. 19. september kl. 10.30

D. 26. september kl. 10.30

Gudstjeneste, hvor kirken
er flot pyntet med udbytte
fra årets høst og kirkekoret
medvirker.
Medbring gerne blomster,
frugt og grønt, som efter
gudstjenesten vil blive bortauktioneret til fordel for sognenes skoleprojekt i Indien.

Familiegudstjeneste, hvor
kirken er flot pyntet med
høstblomster og grøntsager.
Sognenes børnekor Gospel
for Børn medvirker.
Vi samler ind til sognenes
skoleprojekt i Indien.

kan gø
r

e det h
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Jeg vil gerne starte et reparationsværksted hvor man kan komme med sine ting
- så hjælper vi hinanden med at få det til at virke igen. Tanken er, at der skal være plads
til hygge, kaffe, reparation, læring og hvad der ellers er behov for.
Den gamle forpagterbolig (tidligere spejderhus) på Skævevej 69 har masser af plads til
at mødes og hjælpe hinanden med at få tingene til at virke igen.
For at komme i gang skal der være nogle stykker, som vil være med - og gerne nogle,
der har lidt praktiske evner.

Kontakt Svend Erik Volsgaard
på svenderik@volsgaard.dk eller på 2855 4849, hvis du vil være med til at sætte det i gang.15

Set og sket

Hørby Kirke klædt i sommerpragt, både inde og ude

Minikonfirmander
Skæve Kirke kalkes

Konfirmanderne øver inden konfirmationen

Årets minikonfirmander besøgte Skæve og Hørby Kirker og Sognehuset i Hørby
til et kort minikonfirmandforløb før sommeren.
Der blev spist hotdogs,
leget, set på kirker og
klokker, sunget og hørt
bibelhistorier om nadver,
dåb og pinse samt lavet
dåbslys.

Havefest i præstegårdshaven

Konfirmanderne maler ikoner over
deres konfirmationsord

2021/2022

Går du i 3. klasse og har du lyst til at
gå på opdagelse i kirkerne og lave
en masse sjove aktiviteter?
Så starter minikonfirmand op:

Onsdag den 17. november
Vi mødes hver onsdag efter skole og går
hen til Sognehuset i Hørby.
Vi skal hygge os og bl.a. besøge sognets
tre kirker, lave altertavler, spille skuspil,
lytte til bibelhistorier og meget mere.
Hurra! - restriktionerne er ophævet
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Har du lyst til at være med? - så skriv til
Maria Kajgaard på mobil: 20974763 eller
mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk 17

Skæve Borgerforening
Skæve Borgerforening har haft generalforsamling.
Bestyrelsen ser nu sådan ud.
Formand Heidi Pedersen
Næstformand Niels Søgård
Kasserer Flemming Nielsen
Sekretær Else Hanghøj
Martin Jørgensen. It mand.
Hanni Mogensen. Tilsyn med huset
Rita Levorsen.
Hus udlejer Jens Larsen.
Der har været afholdt Skt. Hans aften sammen med
Skæve IF. Der var fint fremmøde.

for alle s

kolebør
n

Julegaveværksted

Har du lyst til at lave julegaver og julehygge?
– så kom med i Sognehuset i Hørby:

Der er forskellige forslag til arrangementer.
Kræmmer marked og danse aften, som vi har haft i flere
år. Sang aften. Foredrag. Men før vi får lidt flere retnings
linjer inden for corona, kan vi ikke bestemme noget.
Anlægget er blevet så fint med bro og lang trappe, som
Niels og Flemming har lavet.

Tirsdag d. 23. og 30. november 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.

Skæve I.F.
Så blev det endelig muligt at få afholdt Generalforsamling. Tirsdag d. 15. juni blev der afholdt ordinær generalforsamling i Skæve IF.
Formandens beretning var lidt tynd, da der selvsagt ikke
er sket meget i det forgangne år. Der blev fortalt lidt om
de petanquehold, der havde været i aktion. Der blev
også drøftet, hvorledes vi skulle gribe det an med at
komme i gang med vores projekter, Krolf og Naturgolf,
fodboldgolf blev udskudt til senere. Der var valg til bestyrelsen, der var genvalg til alle.
Regnskabet blev gennemgået. Da der var blevet et par
kvitteringer borte, blev regnskabet taget til efterretning.
Bestyrelsen ser således ud: Formand Orla Hansen.
Næstformand Bjarne Hansen. Kasserer Benn Urenholt.
Sekretær Inger Hansen. Menigt medlem Else Hanghøj.
Suppleant Dorte Jakobsen.
Vi har fået etableret både en Krolf og naturgolfbane. Det
er foreløbig muligt at komme til at spille mandage fra kl.
14.00 og kl. 19.00. Der vil der være nogen deroppe til at
udlevere remedier til at spille med. Det kommer til at koste den svimlende sum af 20 kr. pr. person. Er der
nogen, der er interesseret i at spille på andre tider, skal
man bare slå på tråden til Orla på 22990543.
Vi afholder et stort petanquestævne søndag d. 5. september. Der er tilmelding til Orla på 22990543 og til Benn
Urenholt på 50952667. Det er et doublestævne, vi starter kl. 9 med indskrivning - 70 kr. pr. person og kaffe/te
og rundstykker. Kl. ca. 9.45 går vi i gang med at spille,
der spilles 3 kampe derefter er der middagspause. Grillen er tændt. Der spilles de sidste 2 kampe. Der drikkes

18

kaffe/te med kage til. Der spilles om vandrepokal og rødvin/hvidvin til 1. pladsen og vin til 2. og 3. pladser. Der er
plads til 32 hold, så det er først til mølle.
Vi starter vort bankospil op igen onsdag d. 18. august kl.
19.30 - vi ses!
Bestyrelsen

Bibelkredsen

Det koster 20,- pr. gang og du tilmelder dig til
kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard på tlf.: 20974763

Advents

Gudstjenester

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

1. Søndag i advent

Søndag den 28. november i Skæve Kirke kl. 10.30

Familiegudstjeneste. Første lys i adventskransen tændes af
spejderne og Kirkekoret synger dejlige julesange.

Juleoptakt

Søndag den 5. december i Hørby Kirke kl. 16.00

Festlig optakt til julen med musik, sang og optrin.
Gospel for børn synger skønne børne-julesange og årets
minikonfirmander optræder med krybbespil.

De 9 læsninger

Søndag den 19. december i Hørby Kirke kl. 10.30
Fra Skabelse til forløsning igennem musik
og bibellæsning.
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Sognepræst

Sådan gør du

Mette Volsgaard
Skævevej 67
9352 Dybvad

Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.
Anmeldelse af dødsfald, meddelelse om fadderskab,
navneændringer, udskrivning af attester m.v. bedes rettet til

Tlf.: 9886 4110
Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag.

Sæby kirkekontor:
tlf.: 9846 3937 eller på
mail: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Ansatte
Graver i Skæve:
Anita Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
Mail: graver@skaevesogn.dk
Graver i Hørby:
Anette Arensbach
Træffes på kirkegården eller pr. telefon
Tlf: 2167 6099
Mail: graver@hoerby-badskaer.dk
Organist:
Bo Møller
Tlf. 9827 2144
Mail: bm@bmmusic.dk

Kirkesanger:
Kristiane Volsgaard
Tlf. 6173 4530
Mail: kristiane@volsgaard.dk
Kirkesanger:
Rikke Flinck
Tlf. 2048 9208
Mail: rikkeflinck@gmail.com
Kirke- og Kulturmedarbejder:
Maria Kajgaard
Tlf.: 2097 4763
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk
Korleder:
Anne Hejslet
Tlf. 2216 9563
Mail: aehj@frederikshavn.dk

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

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

Terkel Andersen
Solholtvej 17, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9017
Mail: terkeluandersen@gmail.com

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

Søren Hørbye Jacobsen
Volstruphedevej 22, 9300 Sæby
Tlf. 5095 1763
Mail: jacobsen-hoerby@godmail.dk

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

Lisbeth Erlandsen
Ålborgvej 281, 9352 Dybvad
Tlf. 4195 1290
Mail: le@uggerhoej.dk

Anni Nielsen
Solholtvej, 9352 Dybvad
Tlf. 4085 7606
Mail: annisolvang@dlgmail.dk

Redaktør:
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Jesper Koldtoft, Idskovvej 16, 9352 Dybvad.
Tlf. 2858 4246 Mail: jesperka@outlook.dk

Gospel
for børn
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 Sognehuset i Hørby.
I bliver hentet på skolen og følges tilbage igen
inden skolebussen kører kl. 14.25.

Kirkekor og
ungdomskor
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.
Ungdomskoret er for unge fra 7. klasse og op. Vi
mødes hver torsdag kl. 19.00-21.00 i Sognehuset i
Hørby eller Skæve Kirke.
Vi øver sammen med kirkekoret.

Vi starter med en lille forfriskning og så er der ellers fuld drøn på sang, dans, sjov og musik.
Vi medvirker til Kirkens fortælletime og andre
familiegudstjenester.

Vi synger:
• På både engelsk og dansk
• Rytmiske og klassiske sange
• Enstemmigt og flerstemmigt
• Med og uden solister

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

Korleder
Anne Hejslet
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Adresser på sognets kirker og Sognehuset

Gudstjenesteliste
Septembder
5/9
Hørby Kirke
5/9
Søparken
12/9 Skæve Kirke
16/9 Skæve Kirke
19/9 Skæve Kirke
26/9 Hørby Kirke

10.30
19.00
9.00
17.30
10.30
10.30

MV
MV
PFS
MV
MV
MV

14. søndag efter Trinitatis
14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis
Fortælletime
16. søndag efter Trinitatis, Høstgudstjeneste
17. søndag efter Trinitatis, Familie-høstgudstjeneste

Oktober
3/10 Skæve
10/10 Hørby
17/10 Skæve
24/10 Hørby
31/10 Hørby

10.30
10.30
10.30
9.00
14.00

MV
MV
MV
PFS
MV

18.s.e. Trinitatis
19.s.e. Trinitatis
20.s.e. Trinitatis
21.s.e. Trinitatis
22.s.e. Trinitatis, BUSK

November
7/11 Skæve
7/11 Hørby
11/11 Skæve Kirke
14/11 Skæve
21/11 Hørby
28/11 Skæve

10.30
19.00
17.30
10.30
10.30
10.30

MV
MV
MV
MV
MV
MV

Alle helgen, oplæsning af navne
Alle helgen, oplæsning af navne
Fortælletime
24.s.e. Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i Advent, Kirkekoret medvirker

December
5/12 Hørby
12/12 Skæve
19/12 Hørby

16.00
9.00
10.30

MV
CAA
MV

Skæve kirke · Skævevej 68 · 9352 Dybvad

Hørby kirke · Nyholmsvej 3A · 9300 Sæby

Badskær kirke · Ålborgvej 288 · 9352 Dybvad

Sognehuset · Hjørringvej 105 · 9300 Sæby
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2. søndag i Advent, Juleoptakt
3. søndag i Advent
4. søndag i Advent, De 9 læsninger

MV: Mette Volsgaard · TKA: Theis Kvesel Aaen · PFS: Peter Falk Sørensen · CAA: Christian Aalling

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 14. september. Tirsdag den 12. oktober
Tirsdag den 9. november. Torsdag den 16. december kl. 13.30
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

Kirkebilen
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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Næste Sogneblad
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 2021
Næste blad udkommer primo december!
Indlæg til sognebladet kan sendes til sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk
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Kalender
Vandregudstjeneste i Søparken i Dybvad
Søndag den 5. september kl. 19.00. (side 7)

Sogneeftermiddag med Lisbeth Hansen
Tirsdag den 2. november fra kl. 14.00 (side 12)

Sogneeftermiddag - Sæsonopstart
Tirsdag den 7. september kl. 14.00 i Sognehuset
i Hørby. Kaffe 20,- (side 12)

Alle helgen i Skæve og Hørby Kirke
Søndag den 7. november: Skæve Kirke kl. 10.30
og Hørby Kirke kl. 19.00. Ved gudstjenesten vil
navnene på årets døde blive læst op.

Suppleringsvalg til Menighedsrådet
i Sognehuset i Hørby
Onsdag den 15. september kl. 19.00. Der skal vælges ét medlem fra Hørby Sogn.

Sangaften i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognehuset i
Hørby. (side 10)

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 16. september kl. 9.30 (side 6)

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 11. november kl. 9.30 (side 6)

Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 16. september kl. 17.30 (side 6)

Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 11. november kl. 17.30 i Skæve Kirke
(side 6)

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 19. september kl. 10.30 (side 14)
Familie-høstgudstjeneste i Hørby Kirke
Søndag den 26. september kl. 10.30 (side 14)
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 30. september kl. 9.30 (side 6)
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 30. september kl. 16.30 (side 5)

Julegaveværksted i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 23. november kl. 14.30 (side 19)
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 25. november kl. 9.30 (side 6)
Julegaveværksted i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 30. november kl. 14.30 (side 19)
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 25. november kl. 16.30 (side 5)

Sogneeftermiddag med Theis Kvessel Aaen
Tirsdag den 5. oktober i Sognehuset i Hørby fra kl.
14.00 (side 12)

1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 28. november kl. 10.30 (side 19)

”Rejsen går til Indien” i Sognehuset i Hørby
Onsdag den 13. oktober kl. 19.00. (side 8)

Juleoptakt i Hørby Kirke
Søndag den 5. december kl. 16.00 (side 19)

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 14. oktober kl. 9.30-11.30 (side 6)

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 7. december kl. 14.00. (side 12)

”Mikkel og den hvide verden”
på Hørby Efterskole
Tirsdag den 26. oktober. Foredrag ved Mikkel
Beha. Arrangeret af ”De 10 Kirker” (side 13)

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 9. december kl. 9.30 (side 6)

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 28. oktober kl. 9.30 (side 6)

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 16. december kl. 19.00 holdes et brag
af en julekoncert med Kirkekoret og Kirkebandet.

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 28. oktober kl. 16.30 (side 5)
BUSK i Hørby Kirke
Søndag den 31. oktober kl. 14.00. BUSK står for:
Børn, (side 10)
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