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Kirkeårets højdepunkter
i papirklip

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

I den kommende tid vil juleevangeliet lyde i kirker verden over, evangeliet om Guds søn der fødes i
en stald, om hyrder, engle, vise mænd og Betlehemsstjernen. Det vil blive fortalt på utallige måder:
Ved oplæsning, sang, genfortælling, krybbespil, dukkespil – og med af billeder, julekrybber, stjer-
ner, engle og juletræer.

Juleevangeliet,
som det står i Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-14

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i
hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i
Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for
at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og
svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.
Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af
stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette
er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

1. søndag i Advent begynder det nyt kirkeår, hvor hellig-
dage og højtider venter.

I Badskær Kirke har man i mange år kunne se en række
silhuet-billeder i våbenhuset. De er klippet i sort karton,
12 i alt: én for hver måned, hver især visualiserer de
højdepunkter fra kirkeåret. Papirklippene stammer fra
1996, hvor billedkunstner Gitte Engen lavede dem som
forsidebilleder til Hørby Kirkeblad.

Igennem det næste år vil papirklippene pryde sogne-
bladets forside.

De tre første billeder viser højpunkter fra december –
januar – februar.

Julenat – natten mellem den 24. og 25 december.
Maria holder ømt den nyfødte Jesus, man kan ane
glorien over hans hoved. Josef holder lygten og vå-
ger over sin lille familie. I den mørke nat funkler stjer-
nerne over stalden.

Helligtrekongersdag – 6. januar. Vise mænd fra øst
rejser afsted, mens de følger den store stjerne på
himlen, tegnet på en konges fødsel. Stjernen leder
dem frem til stalden og den nyfødte Jesus.

Kyndelmisse – 2. februar. Vi er halvvejs gennem
vinteren, og det fejres med en lysmesse. Lysene
tændes som tegn på håb og tro og forkynder, at
Jesus er verdens lys.

Glædelig jul
og godt nytår!
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Efter endnu et mærkeligt år

”Genstart”

Til en vis grad opfattes den aktuelle situation i samfun-
det, og dermed også i kirke- og menighedsliv, som "Gen-
start!" på trods af lempelser i corona-restriktioner hen
over sommer og efterår. Det ligger stadig i vores bevidst-
hed, at der skal vises hensyn, og der er stadig lugt af
håndsprit i våbenhuset. Men hvor er det dog befriende,
at vi atter kan samles og have lov at fylde kirkerne. For
det er da noget, der er blevet tænkt over: Vil det være
muligt at genskabe det alsidige og værdifulde liv, vi hav-
de i vore sogne før nedlukningen? - Heldigvis har vi i
Skæve-Hørby sogne en stab af iderige ansatte og frivilli-
ge, der i den nedlukkede tid med fantasifulde tiltag ar-
rangerede gudstjenester, events, korsang og meget
mere, mest virtuelt, til stor, stor glæde for rigtig mange
mennesker. Uforudsete udfordringer og manglende, eller
meget sent udsendte, retningslinjer fra myndighederne
gav stort besvær og mange frustrationer. F.eks. blev alle
julegudstjenester aflyst, ganske få timer inden kalen-
deren sagde 24. december.

Efter sommerferien kom der atter liv i aktiviteterne. Som
noget af det første blev de børn, der siden foråret havde
måttet vente, konfirmeret i skønt augustvejr. Gudstjene-
sterne var i løbet af sommeren i et vist omfang blevet
genoptaget, først med stor afstand, senere kunne der
være lidt flere i kirken, i flere måneder med mundbind og
afspritning. Uden eller med altergang - og kirkekaffe.
Men her sidst på året er kirkelivet, næsten, normalt. Og
det er der god grund til at frydes over! Der har i sen-
sommeren og efteråret været en ”lille pukkel” af bar-
nedåb, da familierne først på året ikke har kunnet sam-
les til fest. Det har været en udfordring at få tid og plads
til det hele, og ofte har dåbsgudstjenester, om lørdagen
eller forskudt for højmessen søndag, været løsningen.

Stor, stor ros til alle medarbejdere, ansatte som frivillige,
for den enestående indsats, som har gjort, at der trods
alt altid var liv at spore, og at alle funktioner i menighe-
den nu igen er intakte.

For et år siden tiltrådte det nyvalgte menighedsråd. Dvs..
i Hørby var kun 3 ud af 4 pladser blevet besat. Heldigvis
ville en person, der i første runde havde indvilget i at
være suppleant, gerne indtræde i rådet. Men det tillod
gældende regler ikke uden videre. Der skulle en ny valg-
runde til for Hørby Sogn. Med orienteringsmøde, opstil-
lingsmøde, valg og konstituering. Her i oktober er rådet
så endelig blevet fuldtalligt, og vi ser frem til en for alle
tilfredsstillende valgperiode. – Og der er nok at tage fat
på. Tiden med nedlukning har nok lært os, at fleksibilitet
og omstillingsparathed kan være godt for en nutidig fol-
kekirke. Der er absolut ikke tale om en revolution, men
dette ”at være i bevægelse” i et sogn, finde nye mulighe-
der og veje, måske ligefrem er en nødvendighed.

Årsberetning

At have det for øje, at det ikke er FORMEN men IND-
HOLDET, der er det væsentlige. – Det er slet ikke en ny
proces. For, som en af kandidaterne til bispeembedet i
Aalborg Stift sagde: ”Den danske Folkekirke er slet, slet
ikke den samme, som for en snes år siden”. Og det er
helt tydeligt at se. I rigtig mange sogne, og også i Skæ-
ve-Hørby, spirer nye ideer frem, og der er nye tiltag og
forskelligartede aktiviteter. Menighedsrådet vil arbejde vi-
dere med denne udvikling og i høj grad inddrage menig-
heden til ide-udveksling og debatter bl.a. ved sogne-
møder.

Nu endelig, efter 8 års forarbejde og venten på myndig-
hedernes sagsbehandlinger og godkendelser, er ombyg-
ning af Badskær Kirke en realitet. Alle involverede, og
ikke mindst personalet, glæder sig til genåbningen i forå-
ret 2022. Til at se det færdige resultat og til at kunne ud-
nytte de muligheder, det vil give. Som det ofte før er
sagt, vil Badskær Kirke stadig primært være ”kirke” med
sædvanlige kirkehandlinger som gudstjenester, dåb,
bryllupper og begravelser, men også ved hjælp af ny in-
dretning og teknologi, kunne benyttes til nye, måske
eksperimenterende arrangementer for alle aldersgrup-
per. I øvrigt er et stort arbejde i gang med at udarbejde
en folder om vore sogne og 3 kirker. Arkivar Jørgen
Clausager har taget initiativ til dette tiltag, og det er også
ham, der samler de utallige oplysninger. Når Badskær
Kirke er taget i brug igen, vil dette omfattende værk blive
færdigskrevet og ”udgivet” med Maria Kajgaard som gra-
fiker.

Stadig er en af de helt store udfordringer for nok de fle-
ste landsogne: Kirkegårdsstrukturen. Med foruroligende
hast vokser de ubenyttede arealer- også på vore 3 kirke-
gårde. Og med færre gravpladser er der færre indtægter.
Der er sket en reduktion på hundredvis af benyttede
gravsteder i forhold til et par årtier siden. Til dels med in-
spiration udefra, men mest med gavn af vore 5 ildsjæle,
de ansatte på kirkegårdene, sker der løbende en om-
lægning. Der kan være mange følelser involveret, men vi
prøver at skabe smukke, afvekslende rammer med hen-
syntagen til historie, kultur men desværre også fremtidig
økonomi.

Projektet med ”De 10 Kirker” ser vi stadig som noget po-
sitivt. Samarbejdet kommer tydeligst til udtryk med præ-
stesamarbejde / afløsning og en fælles annoncering på
bagsiden af Østvendsyssel Folkeblad.

Alsang i Søparken i Dybvad med bandet Optimum, Kirkekoret og Hørby-Dybvad spejderne

Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke

Kirkekoret til høst

Årets konfirmander Indiens-aften Mikkel Beha på efterskolen

Konfirmanderne laver pynt til høst

Gospel for børn til høst Slangen i paradiset

Kirkerne var flot pyntet til høst

Konfirmanden Johan
fangede håbets regnbue
på vej til gudstjeneste

Sariklædte kvinder til Indiens-aften

Ungdomskoret synger til vandregudstjenesten
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Volstrup-Understed-Karup, Torslev-Østervrå, Albæk
Lyngså og Skæve-Hørby, er pastoraterne, det drejer sig
om, har også samarbejde om større arrangementer og
på sigt personaleafløsning. Trods meget dystre udsigter
om manglende ansøgninger til præsteembederne har
alle 3 nabo-pastorater haft held til at få stillingerne besat.
Det er rigtig godt, specielt for disse sogne, men også for
os, da det giver en god følelse af ro og stabilitet.

Atter starter et nyt kirkeår her 1. søndag i advent. Vi har
oplevet en tid, ingen havde kunnet forudse. Mange har
kaldt det en mærkelig tid! Og det var det. – Men det bli-
ver det, - og de kommende år også: Mærkelige, enestå-
ende, unikke. For det bliver aldrig en genudsendelse el-
ler gentagelse. De erfaringer, vi har fået om værdien af
frihed, nærhed, fællesskab osv., kan ganske givet
bruges til noget positivt.

Med ønsket om en god adventstid og lykkeligt nytår
Skæve-Hørby Menighedsråd

Henning Holm Olesen

Halloween fest

Den ene fest afløser den anden, for efter Høstfesten var der Hal-
loween-fest. Sammen, men hver for sig. Her var i ugen op til fe-
sten lavet de flotteste glaslygter, flagermus, edderkopper, spøgel-
ser og de sødeste græskar-babyer. Børnene var mødt udklædte
op, så der blev bygget hule og herinde blev der hygget med glas-
lygter og historiefortælling. Til frokost blev der serveret “edderkop-
per”, grønne orm”, “knogler” og uhyggelige pizza’er…uha det var
godt nok uhyggeligt. Børnene syntes, det var sjovt og sikke der
blev spist.

Hilsen
Lene og Birgit

BUSK i Hørby Kirke med kor, band, spejder og Luther

Årets minikonfirmander dekorerer æsker i Hørby Sognehus

Hørby Kirke Badskær Kirke Skæve Kirke

Lystænding til Allehelgen i Skæve Kirke

Hørby private dagplejere

Tag hele familien afsted til
en kort gudstjeneste for børn
og familier i Skæve Kirke – her hører vi historier
fra bibelen, synger og leger sammen.

Gospel for børn optræder med glade sange
og til sidst spiser vi aftensmad sammen.

Program:
Torsdag d. 20. januar kl. 17.30
Torsdag d. 17. februar kl. 17.30
(Fastelavn - se annonce)
Torsdag d. 24. marts kl. 17.30
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Når man i disse år kommer på kirkegårde, vil man se, at
der sker store forandringer. Det gælder Skæve, Hørby
og Badskær kirkegårde, ligesom de fleste andre landet
over.

Når et gravsted udløber, og indehaverne ikke ønsker for-
nyelse, bliver gravstedet sløjfet, og sten og andet fjer-
nes. I de senere år er udviklingen gået imod, at kun få
ønsker kistebegravelse, derimod vælges andre former:
eksempelvis urnebegravelse, askespredning over havet
eller skovbegravelse. Derudover flytter mange ældre fra
de mindre sogne, og en del ønsker derfor at blive begra-
vet det nye sted eller på kirkegårde tættere på de pårø-
rende.

Med disse betingelser, opstår der mange tomme grav-
steder på kirkegårdene.

På Hørby og Badskær kirkegårde er der opstået et efter-
slæb m.h.t. sløjfning af gravsteder, der ikke er blevet for-
nyet. Det betyder, at der i øjeblikket sker rigtig mange
ændringerne på kirkegårdene, med at indhente det for-
sømte,

For at komme ændringerne i møde, er der lagt en plan i
samarbejde mellem graverne og Menighedsrådet. Da
man ønsker at skabe sammenhæng på kirkegårdene, vil
fremtidige kistegrave blive samlet i mindre områder. På
det ledige areal vil det dermed blive muligt at lave f.eks.
sanseområder, plads til fordybelse, beplantning med
blomster og buske, der kan nydes når man går en tur på
kirkegården, eller som kan bruges til pynt i kirken og til
vinterdækning.

Vi er så heldige at have nogle rigtig dygtige og iderige
medarbejdere. I fællesskab er vi i fuld gang med at læg-
ge planer for hver af de 3 kirkegårde. Det bliver en lang
proces, inden alle tanker og ideer er gennemført. Under-
vejs kan der også komme justeringer og ændringer.
Men, igennem hele processen udfører personalet æn-
dringerne i tæt samarbejde med menighedsrådet.

Vi sætter stor pris på de dygtige gravere og gravemed-
hjælpere, som passer kirker og kirkegårde efter de ud-
stukne retningslinjer, og som sørger for at vore kirkegår-
de er velholdte og et besøg værd.

Besøgende på kirkegårdene er velkomne til at spørge
graverne om de nye tiltag og ændringer. Eventuel kritik
og uddybende spørgsmål kan rettes til Menighedsrådet
– gerne til kirkeværgen for den pågældende kirke.

På Skæve-Hørby Menighedsråds vegne,
Søren Hørbye Jacobsen

(formand for Kirkeudvalget)

Forandringer på kirkegårdene Nyt fra graver-teamet

Tidligere i efteråret har vi i Badskær lavet nogle nye områder, hvor vi før havde tomme gravsteder.
Vi har haft fokus på, at de nye områder skal være frodige og gerne med forskellige buske og stauder der giver
en masse farve til kirkegården.
Samtidig har vi inddraget nogle af de ældre gravsten, så de igen kommer frem i lyset.

Hørby-Badskær Kirkegårde
I Hørby er vi ved at være igennem årets grandækning.
Det er altid årets højdepunkt for det er sjovt at være kreativ.

Skæve Kirkegård

Bakkemuren benytter sig også af
det skønne vejr til at gøre Hørby Kirke
vinterklar.

Det er ingen sag at lægge gran
når solen skinner - snart går turen
til Badskær.

I de mørke timer om morgen
lægger vi gran på net i vores
værksted. Så er vi klar til
dagens arbejde.

Så er vi i fuld sving i granværkstedet.

Det gælder om at være kreativ på
gravstederne

Hilsen Anette, Hanne, Anita, Rikke og Tina

Smukt efterårsvejr til arbejdet.
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Kom i julestemning til vores
brag af en julekoncert med
Kirkekoret og Kirkebandet.

Torsdag den 16. December 2021
kl. 19.00 i Skæve Kirke

Julekoncert
FRI

ENTRÉ

Krybbespil 
 juleaften
Er du mellem 5 og 16 år? 
Har du lyst til at optræde 
og ha’ det sjovt? 
– så er årets krybbespil lige noget for dig!

Krybbespil i Badskær Kirke 2019

Juleaften til familiegudstjenesten i Skæve kirke kl. 10.30 spiller vi krybbespil 
og her har vi brug for dig til at spille kamel, engel, Josef eller hyrde.

  Vi øver onsdag den 22. dec. kl. 13.30 - 15.00 i Skæve kirke

Har du lyst til at være med eller høre mere om hvad det er?
– så kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard. 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller sms på 20 97 47 63.

Nyt fra Dybvad børnehus

Siden sidst:

I børnehaven har vi budt velkommen til Jeppe og 1.
december byder vi velkommen til Noah og Mathias. I
vuggestuen har vi budt velkommen til Simone og Silje.
Pt. er der i alt 35 børn i børnehuset.

Troldestuen (de ældste børn) har arbejdet med træ og
bygget deres egne små huse. De har eksperimenteret
med at save i en skærekasse, limet, malet og til sidst
lakeret husene. Der har samtidigt været fokus på
fællesskabet og relationer og børnene syntes det var
sjovt og spændende lige fra at de savede huset ud og til
at det var færdigt.

Vildbassestuen (3-4 årige) har arbejdet med venskaber
på tværs af stuerne. Børnene har været på forskellige
ture ud af huset i nye grupper. Vi har besøgt alle
legepladserne i Dybvad samt været i skoven og på
”tunnelløb”, vi fandt 2 tunneler som vi gik/løb igennem.

Krudtuglestuen (3-4 årige) har fokus på empati og
følelser, som f.eks. glad, sur, ked af det og vred. Børn og
voksne taler om, hvordan vi være sammen og med
hinanden. Der bruges billeder der viser de forskellige
følelser samt børnene spiller små teaterstykker for
hinanden.

Alle børn og voksne har også haft travlt med at kreere
ting til vores tunnel, som alle løb igennem på DYBVAD
TUNNELLØB DAGEN. Børnene klippede og klistrede en
masse dyr og blade til tunnelen som havde temaet skov
og dyr. Børnene var meget optaget af tunnelløbet og
flere af dem deltog sammen med deres forældre de
voksne i børnehuset deltog også Dybvad tunnelløb har
valgt at donere pengene af overskuddet til os i Dybvad
børnehus, Det er vi virkelig glade for og sikke en masse
nye ting vi nu kan købe TUSIND TAK!

I uge 41 havde vi høstuge, børnene medbragte ting som
de havde høstet ind fra naturen. Der var mange
spændende ting at snakke om, f.eks. kastanjer der ligger
i en skal med pikker på og hvor kommer kartoflerne og
gulerødderne fra. Vi fik en masse frugt og grøntsager
som blev spist til formiddag/eftermiddagsmad samt lavet
suppe med en masse grøntsager over bål.

I november går børnene i gang med at lave julegaver til
deres mor og far, spændende hvad det bliver i år.

I december skal vi julehygge, og mon ikke vores lille
nisse på loftet skriver breve til os igen og tænk, han kan
også finde på at drille os. Vi skal f.eks. se julefilm, spise
nissegrød og læse en masse spændende julebøger.
Troldebørnene skal gå luciaoptog i Skæve kirke, det er
den 16. december kl.13.00 og alle er velkommen.

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

På vegne af Dybvad børnehus
Ulla Eriksen
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Døbte og viede i sognene

Døbt i Skæve Kirke 30. oktober 2021:
Vilma Dybro Bundgaard

Døbt i Skæve Kirke 17. oktober 2021:
Villas Nedergaard Bouet

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.

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 19. januar kl. 10.00 i Skæve Kirke

Advents 
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.

Gudstjenester
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Nyt fra Hørby Børnehus

Hørby Børnehus huser pt. hver dag skønne 36 børn og 7
faste medarbejdere. Efteråret har indfundet sig, og lige
om lidt banker vinter og julen på døren. Vi håber, at det
bliver en mere normal julemåned end sidste år, så vi kan
fastholde traditioner med kirkebesøg, Luciabørn og for-
ældrearrangement.

Siden sidst har vi haft besøg af fotograf Michael Løgtholt
fra Støvring, som brugte en hel dag i Børnehuset for at
fange de bedste øjeblikke af børnene i deres leg. Efter-
følgende har forældrene kunne gennemse en masse
skønne billeder og vælge enten printede billeder og/eller
den digitale version. Stor ros til Michael for at lægge al
sin energi i at få børnene til at føle sig trygge og glade i
hans selskab.

Sidst i september afholdte vi drage-bygger-dag i Børne-
huset. Mange familier var mødt op til en hyggelig formid-
dag, hvor vi fik hjælp fra 2 spejdere fra Ousen spejderne
til selve dragekonstruktionen. Børn og voksne gik til op-
gaven med stor energi, og der blev klippet, tapet, malet
og rullet snor til den store guldmedalje. Forældrerådet
havde sørget for hjemmebagte boller og Børnehaven
stod for kaffe og saftevand. Vinden var ikke helt med os,
men nogle drager kom op og flyve. Bagefter kunne
børnene tage dragerne med hjem for at flyve videre. Tak
for godt fremmøde og samarbejde.

Inden efterårsferien gentog vi succesen med Bag-for-
Børnehuset. Temaet var Efterår og Halloween, hvilket
gav nogle (u)hyggelige flotte kager! Tusind tak til alle,
der støtter op om arrangementet, både ved at bage og
købe.

I uge 44 var der landsdækkende Spil-Dansk uge, og i år
var det igen muligt at deltage i Hørby Efterskoles Spil-
Dansk arrangement. Tre af vores skønne medarbejdere
deltog sammen med en flok børn og gav den gas med
”Go’e gamle Børnehave” (måske bedre kendt som ”Go’e
gamle Fru Olsen”). Med Peder på elguitar og en frisk for-
ælder på trommer, sørgede Hørby Børnehus for afte-
nens mest rockede indslag.

På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet

Kyndelmisse

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.

Torsdag den 3. februar kl. 19.00 i Skæve Kirke

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.

Nytårs
gudstjeneste

Fredag den 31. december
kl. 14.00 i Skæve Kirke

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 rytmein-
strumenter 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 foråret 2022:
Januar: 20.*, 27.
Februar: 17.* (fastelavn)
Marts: 3., 24.*, 31.
April: 28. Maj: 19.

Salme
Bongo

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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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

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

Skal din 
annonce være her? 

Det koster kun 
500 kr. om året

Tirsdag d. 7. december: Videomøde.

Lørdag d. 18. december: Julefest.
Vi begynder kl. 18.00 med fællesspisning.
Prisen er 75 kr. pr. person.
Tilmelding til fællesspisning er senest d. 11. december
til Susanne Jensen på tlf. 21608786.

ALLIANECEBEDEUGE: Emne: Sabbat
Tirsdag d. 11. januar: Dybvad Missionshus kl. 19.30

Tidspunkt ændret.

Torsdag d. 13. januar: Tårs Sognegård kl. 19.30.
(Vrejlev Klostervej 11, 9830 Tårs).

Fredag d. 14. januar: Sæsing Kulturhus kl. 19.00.
(Sæby Landevej 417, Sæsing, 9830 Tårs).

Tirsdag d. 25. januar: Generalforsamling.

Fredag d. 28. januar: Caféaften.

Tirsdag d. 8. februar: Videomøde.

Fredag d. 18. februar: Caféaften.

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

Møder i Dybvad Missionshus
December 2021 - februar 2022

Datoer for foråret 2022:
Januar: 6. og 20.
Februar: 3. og 17.
Marts: 3. ,17. og 31.

Kl. 9.30-11.30
i Hørby Sognehus

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.

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

Vi sørger
for materialer
og formiddags-

kaffe.

FORÅRSSÆSON

Sogne
eftermiddag

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
og noget godt til ganen for 20 kr.

Program
Tirsdag d. 7. december kl. 14.00
Adventsfest med pakkespil og julesang.
Husk en gave til 20 kr.

Tirsdag d. 4. januar kl. 14.00
Helligtrekongersfest med sang,
fortælling, quiz og musik.

Tirsdag d. 1. februar kl. 14.00
“Livet er ikke en strøgtur” med Pia
Schnorr, tidl. forstander på Vrå Højskole.
Morsomt fordrag hvor emnet er belyst
gennem damebrevkasser fra 1920’erne
og frem til i dag.

Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00
Christian Aalling, sognepræst i Torslev
og Østervrå fortæller om sin debut
roman “Bogen, der aldrig blev skrevet”.

Indiens
Boden

Støt Skæve og Hørbys sognes
skoleprojekt i Indien ved at købe en
af Krea-klubbens mange flotte ting.

Info omkring projektet og hvornår du kan besøge
boden i Sognehuset, kontakt Kirke- og
kulturmedarbejder Maria på tlf.: 20974763

Du finder boden i Letkøb i
Hørby og i Hørby Sognehus.



Vi ses ved Spejderhuset på Brombær-
vej i Hørby, her er tidspunkter for al-
dersgrupper.

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. 18.30-20.00

Trop/Senior (6. - 8. klasse)
holder møde i spejderhuset
mandage kl. 18.30-20.00

Rovere (over 18 år)
mødes ca. en gang i kvartalet
og laver klanmøder/arrangementer.

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

Yderligere info på Facebook/ Hørby-
Dybvad Spejderne eller kontakt
Gruppeleder Søren Aaen Hansen.
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Spejderåret er i fuld gang, og vi har faktisk fået en del
flere spejdere, især bæverspejdere er der blevet en hel
del af, vi er ca. 15 til møde hver mandag.

Bæverne er i gang med at tage det første mærke, Bæ-
verdammen, hvor vi lærer Bæverloven: "Bævere leger
sammen, bævere arbejder sammen, bævere holder
sammen".
Ideen er at vi lærer at vise hensyn og give plads til hin-
anden, være en god ven og hjælpes ad. Men der øves
også på at melde klar, lytte til hinanden og synge.
Vi har også selv været i gang med at sy mærker på, la-
vet bæverhuler, prøvet en masse samarbejdsøvelser og
lavet kandiserede æbler over bål.

Juniorene er stadig i gang med at tage på sheltertur og
5 km vandretur hver måned, det er nu nr. 7 af de 12 vi
skal nå på et år.
Til spejdermøderne er vi i gang med at tage dolkebevis
og øksebevis, men har også prøvet løb, pionering, lege,
morse og førstehjælp.

De store tropsspejdere og seniore har været i gang
med katapult, førstehjælp, pionering, løb og været på
vandretur i Thy nationalpark. De er netop gået i gang
med at lave deres egne knive.

Vi har deltaget i et par arrangementer som Alsang, Fore-
ningens Dag og BUSK Gudstjeneste. Lederne har været
på Landstræf ved Roskilde, hvor vi hørte en masse om
Spejdernes Lejr på Hedeland næste sommer.

Lederne har fået valgt en ny Gruppeleder Søren Aaen
Hansen, en gammel Hørby-spejder, som er vendt tilbage
til byen og klar til endnu en spejdertid i gruppen.

En vellykket arbejdsdag er også overstået, hvor rigtig
mange spejdere og forældre var med til at gøre rent, ryd-
de op og reparere forskellige ting i og omkring
spejderhuset.

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

Fastelavn
i Skæve Kirke

Vi starter med familiegudstjeneste i Skæve
Kirke hvor minikonfirmanderne medvirker
og Gospel for børn synger.
Bagefter gudstjenesten går vi over i spejder-
huset og spiser aftensmad, slår katten af
tønden og spiser lækre fastelavnsboller.

Ta’ hele
familien
med

Tirsdag den 17. februar kl. 17.30

Hørby-Dybvad Spejderne
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Sognepræst

Ansatte

Medlemmer af menighedsrådet

Sådan gør du
Mette Volsgaard
Skævevej 67
9352 Dybvad

Tlf.: 9886 4110
Mail: skaeve.sogn@km.dk

Præstens fridag: Mandag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redaktør:

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.
Første gang efter juleferie er den 13. januar.

I bliver hentet på skolen og følges tilbage igen
inden skolebussen kører kl. 14.25.

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

Kirkekoret er for børn og unge fra 4. klasse og
op. Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 – 20.15 i Sog-
nehuset i Hørby, hvor vi øver os på et meget blan-
det 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.

Første gang efter juleferien er den 6. 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.

Korleder
Anne Hejslet

Gospel
for børn

Kirkekor og
ungdomskor

Jesper Koldtoft, Idskovvej 16, 9352 Dybvad.
Tlf. 2858 4246 Mail: jesperka@outlook.dk
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December
5/12 Hørby 16.00 MV 2. søndag i Advent, Juleoptakt
12/12 Skæve 9.00 CAA 3. søndag i Advent
19/12 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 Hørby 10.30 MV Juledag
26/12 Skæve 10.30 MV 2. juledag
31/12 Skæve 14.00 MV Nytårsaften. Bo Møller med band medvirker
Januar
2/1 Hørby 19.00 MV Helligtrekonger
9/1 Skæve 10.30 MV 1. søndag efter H3K
16/1 Hørby 9.00 TKA 2. søndag efter H3K
20/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
23/1 Skæve 10.30 MV 3. søndag efter H3K
30/1 Hørby 10.30 MV 4. søndag efter H3K
Februar
3/2 Skæve 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste, Kirkekoret medvirker
6/2 Skæve 10.30 MV Sidste søndag efter H3K
13/2 Hørby 10.30 MV Septuagesima
17/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste, Gospel for Børn medvirker.
20/2 Skæve 10.30 MV Seksagesima
27/2 Hørby 9.00 CAA Fastelavn
Marts
6/3 Skæve 10.30 MV 1.søndag i Fasten
13/3 Hørby 10.30 MV 2.søndag i Fasten
20/3 Skæve 9.00 CAA 3.søndag i Fasten
24/3 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
27/3 Hørby 10.30 MV Midfaste

Næste Sogneblad

Gudstjenesteliste

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

FØLG OS 
både på facebooksiden 
“Skæve, Badskær 
og  Hørby Kirker” 

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

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!

Næste blad udkommer primo marts!
Indlæg til sognebladet kan sendes til sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk

Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2022Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker, samt i Hør-
by 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,-.

Tirsdag den 21. december, tirsdag den 11. januar, tirsdag den 8. februar, tirsdag den 8. marts

Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

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

Kirkebilen

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
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Juleoptakt i Hørby Kirke
Søndag dag den 5. december kl. 16.00
Programmet veksler mellem musik, sang, optrin og
læsning

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 7. december kl. 14.00 – 16.00
Adventsfest. Husk lille pakke til pakkespil

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 9. december kl. 9.30
Se side 17

Julegudstjeneste for førskolebørn
i Skæve Kirke
Torsdag den 16. december kl. 13.00. For børnene i
Hørby og Dybvad Børnehuse og deres familier. De
store børn går Lucia-optog

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 16. december kl. 19.00 holdes et brag
af en julekoncert med Kirkekor og -band
Se side 10

”De 9 læsninger” i Hørby Kirke
Søndag den 19. december kl. 10.30. Gennem
bibellæsning, musik og sang ledes vi igennem
frelses historien
Se side 13

Julen synges ind på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 21. december kl. 14.00 – 15.30

Øve Krybbespil i Skæve Kirke
Onsdag den 22. december kl. 13.30 – 15.00
Se side 10

Julen i kirkerne
Se gudstjenestelisten side 22

Nytårsaften ”Musikgudstjeneste” i Skæve Kirke
Torsdag den 31. december kl. 14.00. Bo Møller
m.fl. medvirker
Se side 14

Helligtrekongers-gudstjeneste i Hørby Kirke
Søndag den 2. januar kl. 19.00

Helligtrekongersfest i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 4. januar fra kl. 14.00 – 16.00
Se side 16

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 6. januar kl. 9.30
Se side 17

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 20. januar kl. 9.30
Se side 17

Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 20. januar kl. 17.30
For børn i alle aldre
Se side 6

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 27. januar kl. 16.30
Se side 14

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 1. februar fra kl. 14.00 – 16.00
Se side 16

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 3. februar kl. 9.30
Se side 17

Kyndelmissegudstjeneste
i Skæve Kirke kl. 19.00
Torsdag den 3. februar. Musikgudstjeneste med tid
til fordybelse. Kirkekoret medvirker
Se side 14

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 17. februar kl. 9.30
Se side 17

Fastelavn – Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 17. februar kl. 17.30. Efter
gudstjenesten er alle inviteret hen i spejderhuset til
pasta og kødsovs. Hvorefter der er tøndeslagning
og fastelavnsboller
Se side 19

Sogneaften i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 1. marts i Sognehuset i Hørby
fra kl. 19.00 – 21.00
Se side 16

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 3. marts kl. 9.30
Se side 17

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 3. marts kl. 16.30
Se side 14

Sogneindsamling
Søndag den 13. marts afholder Folkekirkens
Nødhjælp landsindsamling (nærmere info følger)

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 17. marts kl. 9.30
Se side 17

Kirkens Fortælletime
Torsdag den 24. marts kl. 17.30 i Skæve Kirke
For børn i alle aldre
Se side 6

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 31. marts kl. 9.30
Se side 17

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 31. marts kl. 16.30
Se side 14

Kalender
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