Påskens fantastiske fortælling i 5 akter

Renovering af Badskær Kirke
Nu er vi endelig i gang!
Da Skæve og Hørby sogne i 2012 blev lagt sammen til
et pastorat, og dermed fik fælles præst og menighedsråd, satte det gang i diskussioner om begrænsninger og
muligheder ved at have tre kirker til rådighed, og om muligheden for at indrette en af kirkerne på en ny måde.
Både Hørby og Skæve kirker er middelalderkirker, bygget i 1100-tallet, og skal behandles derefter. Badskær
Kirke, er bygget i 1909, og er derfor ikke underlagt de
samme restriktioner. Det satte gang i tanker om en anden indretning af dette kirkerum.

Nu er det igen forår med fuglesang, blomster og lysere dage. Og med
foråret følger også kristendommens største højtid, hvor vi gennemlever
Jesu pine, død og opstandelse.
Påskens historie er som et drama i flere akter, hvor man ledes igennem
hele følelsesregisteret.

FØLG DRAMAET I KIRKERNE:
Af Sognepræst
Mette Volsgaard

Event kirke
Og efter ti års planlægning er vi nu i gang. Arbejdet begyndte lige efter nytår, og der er allerede sket meget. En
af de store ændringer bliver et fast, plant gulv med løse
stole, der giver mulighed for forskellig indretning af kirkerummet. Derudover skal der indrettes køkken, toilet og
depotrum.
Kirken vil stadig kunne bruges til gudstjenester, dåb, begravelser/bisættelser og bryllupper. Men, derudover giver det et væld af nye muligheder til gavn for mange
mennesker i vore sogne.
Arbejdet forventes færdigt til sommer, og vi er allerede i
gang med at drømme om de mange forskellige ting, der
kan foregå i kirken.

Kirkekoncerter med egne kor,
band og kunstner udefra

SalmeBongo
Kirkecafé efter gudstjenester

Babysalmesang
Sogneeftermiddage

1. akt: Palmesøndag:
OPTAKT
Noget stort er i gærde:
Jesus rider ind i
Jerusalem og hyldes
som konge, folk vifter
med palmegrene og
råber i begejstring… Men mørke
uvejrsskyer hænger over optoget.

2. akt: Skærtorsdag:
FÆLLESSKABET
Jesus spiser sammen
med sine venner,
disciplene. Under
måltidet uddeler han
brød og vin, mens han
siger: ”Dette brød er mit
legeme, denne vin er mit blod”.

10. april: Hørby Kirke kl. 10.30,
Minikonfirmanderne medvirker.

14. april: Skæve Kirke kl. 18.00,
Kirkekoret medvirker.
Efterfølgende Påskemåltid i
Sognehuset i Hørby.
Tilmelding: 9886 4110 eller mv@km.dk

Kirkens Fortælletime med fællesspisning

Meditationsgudstjenester
Minikonfirmandundervisning

Stille andagter

Børnekorskoncerter

Glædelig jul
Fastelavnsgudstjeneste
og
godt nytår!
Musikalsk legestue

Konfirmandarrangementer

Kravlegudstjeneste som afslutning på
legestuehold, SalmeBongo og Babysalmesang

Arrangementer fælles med ”De 10 kirker”

Påskemåltid med gudstjeneste

Ungdomsgudstjenester

3. akt: Langfredag:
DOMFÆLDELSE OG DØD
Jesus anklages for at
være en forbryder,
der har overtrådt
både Guds og
menneskers love…
Og han dømmes til døden.
15. april: Hørby Kirke kl. 10.30,
der veksles mellem læsninger,
fællessang og musik.

Se flere billeder på side 8 og 9
De tre billeder nederst på forsiden, som oprindeligt var i forsidebilleder på Hørby kirkeblad, er lavet af
Gitte Engen med højdepunkter for hver af de tolv måneder. Følgende er fra marts, april og maj:
Maria bebudelse – Den unge Maria fik besøg af englen Gabriel, der
fortalte, at hun skulle blive mor til
Guds søn, Jesus.
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Påske – Langfredag dør Jesus på
korset. Påskedag står han op af
graven.

Den fortabte søn – Jesus fortæller
lignelsen om Faren, der med stor
glæde tager imod sin fortabte søn.

4. akt: Påskedag:
SEJR OG LIV
Tidligt påskemorgen
sker det, der ikke kan
ske: Jesus står op
af graven.
Sorg er vendt til glæde
– mørke til lys – død til liv!
17. april: Hørby Kirke kl. 10.30,
festgudstjeneste,
indvielse af ny kirkeklokke

5. akt: 2. påskedag:
HISTORIEN FORTSÆTTER
Flere af Jesu venner går til graven
i sorg, men møder den opstandne
Kristus.
18. april: Skæve Kirke kl. 9.00
Påskevandring for hele familien, hvor
man møder de forskellige personer
fra påskehistorien.
Kl. 10.30 – Familiegudstjeneste.
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Sogne
indsamling

Tak for al musikken
I december mistede vi vores organist gennem 5 år Bo
Møller, der døde pludseligt 2. søndag i Advent.

Søndag den 1
3

. marts

Bo berigede Skæve-Hørby med sit dejlige og imødekommende væsen og sin store musikalitet. Selv om Bo var en
travl mand havde han altid tid og stillede beredvilligt op.

Vi starter med
gudstjeneste kl.
10.30 i Hørby Kir
hvor Kirkekore
t medvirker.
ke,
Efter gudstjene
ste
Sognehus, inde n spiser vi pizza sammen i Hø
n
rby
Folkekirkens Nø vi tager ud og samler ind til
dhjælp.

Bo vi blive husket for sit fantastiske orgel- og klaverspil til
gudstjenester, begravelser, bryllupper, børnegudstjenester, korsang mv. Gennem corona-nedlukningen spillede
han til virtuelle gudstjenester og sangarrangementer til
glæde for mange mennesker – også udenfor vore sogne.

Har du lyst til at
være indsamle
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Selv om andre kirker og menigheder nød godt af Bos musikalske talent, følte vi, at han var vores.
I dyb taknemmelighed og i troen på opstandelsen.
På vegne af Menighedsråd og ansatte Maria og Mette
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eftermiddag

Vi mødes første tirsdag i måneden i Hørby Sognehus til
foredrag, musik eller film og hyggeligt samvær.
Hver gang er der kaffe og noget godt til ganen for 20 kr.
PROGRAM
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
Christian Aalling, sognepræst i Torslev og Østervrå
kommer og fortæller om sin debut roman
“Bogen, der aldrig blev skrevet”.
Tirsdag den 5. april kl. 14.00
Raymond Jensen med foredraget
“Året rundt med Benny Andersen”
Udsat til efteråret

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

PROGRAM:
Torsdag den 24.
marts kl. 17.30

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

Torsdag den 2. juni
kl. 17.30

Salme
Bongo
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Marts: 3., 24.*,
19.
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Tirsdag den 3. maj
Pilgrimsvandring under temaet
“Med store undrende øjne ser jeg”
ved Hanna og Ernst Hansen.
Turen starter kl. 12.00 ved
P. pladsen ved Østervrå hallen.

Kom med!
Det blir’ sjovt

ere info ved
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edarbejder
Kirke- og kulturm
.
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eller mail:
Mobil: 20974763
oerbysogn.dk
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Kl. 14.00 mødes vi i
sognehuset til kaffe
og foredrag og billeder.

gratis.
SalmeBongo er
time
* Kirkens Fortælle

Photo by Olya Kobruseva from Pexels

4

5

Set og Sket i sognene

Kyndelmisse i Skæve Kirke
Ældresagens sangkor synger traditionen tro i Hørby Kirke

Kirkekoret synger til 1. søndag i advent i Skæve Kirke

Sognehuset indhyllet i sne
Grandekorationer på kirkegårdene

Adventsfest i Sognehuset i Hørby

Minikonfirmanderne laver lys og besøger Hørby Kirke

Kirkekoret indsynger julekoncert i Skæve Kirke

Konfirmanderne er på besøg i Skæve Kirke

Fastelavn i Skæve Kirke og den gamle forpagterbolig

Juleoptakt i Hørby Kirke
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Pia Schnorr til sogneeftermiddag

Renovering af Badskær Kirke
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I landsbyen Suviseshepuram, hvor vi for cirka et siden
igangsatte et projekt med restaurering af tag og klasselokaler på skolebygningen, er arbejdet nu ved at være
færdigt. På billederne herunder ses det flotte resultat,
som er til stor gavn og glæde for både elever og lærere
- og for hele landsbyen. Tagarbejdet har været påkrævet for at sikre bygningen mod de mange tyfoner, der
hærger den sydøstlige del af Indien, hvor vores skoleprojekt ligger. Midlerne til det store arbejde er indsamlet
af Skæve-Hørby Sogne, Sæby Rotary Klub og vores lille lokale forening, "Indiens Venner".

Nyt om Indienprojektet

Før

Før

Efter

Efter

GENERALFORSAMLING
i Dybvad Borgerforening
onsdag den 30. marts kl. 19.00 i Søparkhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag skal være formand Jesper Koldtoft
i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen lægger op til, at der i aftenens løb bliver tid til
drøftelse af muligheder for medlemshvervning og ønsker om
fremtidige aktiviteter (både i byen og foreningen) – alle gode
forslag fra vores medlemmer er meget velkomne.
Vel mødt!
Bestyrelsen
Se mere om foreningen på www.dybvadby.dk
og Dybvad Online på Facebook
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Hørby private dagplejere

Nyt fra Hørby Børnehus

Vi finder julemanden i skoven
Fredagen før vi skulle på juleferie, var De små Spirer og
Humlevejs private pasningsordning ude at finde julemanden.

Så blev det et nyt år igen! Lige inden vi hoppede
ind i 2022, blev der igen indført coronarestriktioner i Børnehuset med mundbind, kun aflevering i
garderobe og aflysninger af arrangementer. Men
børn og voksne har taget det i stiv arm - alle er
vant til det efterhånden.

Vi var helt sikre på, at han gemte sig nede i Aksels skov.
Vi gik ned for at lede. Vi ledte overalt; oppe i træerne,
bagved træerne, vi kaldte på ham osv. - men NEJ! Væk
var han! Vi var lige ved at opgive, men da vi kom hjem til
Aksel så vi, at der var et pyntet juletræ - og deri sad julemanden og gemte sig. Under juletræet lå der bæredygtige gaver, til alle børnene - SPÆNDENDE! Aksel havde lavet så fint et bord til os på terrassen og varmet den op til
os. Vi spiste vores medbragte risengrød, og vi åbnede gaverne. Der blev leget meget. En rigtig rigtig hyggelig og
god dag, hvorefter vi drog afsted med nogle trætte børn,
der havde fået en godtepose med hjem

Årets første måneder har været præget af corona
mest på den front at både personale og børn er
blevet ramt denne her gang. Men omvendt kan
man sige at så er det ”overstået” og vi kan se
fremad. Nu lysner det igen og vi håber at med foråret at der igen kan afholdes arrangementer i huset.
Den årlige tur i kirke med Luciaoptog, blev ændret
til lokalt Luciaoptog af Børnehusets kommende
skolebørn. Men dæmpet lys og Peders guitarspil
sænkede julefreden sig alligevel i Børnehuset.

Vi siger tak til Aksel for denne skønne formiddag!

Meget tid i Børnehuset går med udendørs aktiviteter. Vi har et skønt område lige ud til By-legepladsen, samt vores eget naturværksted og overdækkede terrasse. For nylig kom en forælder med
skind og hoved fra et nylig skudt rådyr, som børnene kunne hjælpe med at få hhv. garvet og kogt af.
Børnene deltager super engageret i processen og
alle hjælper til. Kort efter blev en påkørt grævling
også taget ind i projektet.

Med venlig hilsen
De små spirer:
Birgit Stevn, mobil nr. 61351380
Humlevejs Private Pasningsordning:
Lene Hørbye Jacobsen, mobil nr. 25476306

Til sommer skal en god flok skolebørn begynde i 0.
klasse. De øver sig i ”skolegruppen” med ugedage,
klokken, og små skoleopgaver. Forhåbentlig spænder corona ikke ben for de planlagte overgangsaktiviteter igen i år.
På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet

PÅSKE for hele familien

vandring
2. påskedag den 18. april
kl. 9.00 i Skæve Kirke
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Påskevandring og
gudstjeneste

Kom med på en sjov og spændende
påskevandring på 3,5 km. Her møder
I de forskellige personer fra påsken
og hører om alle deres oplevelser.
Vi slutter turen af med gudstjeneste
i Skæve Kirke kl. 10.30.
11

Møder i Dybvad Missionshus

FORÅ

RSSÆ
SON

Marts - juni 2022

Vi mødes kl. 19.30 den 2. onsdag
hver måned i private hjem.

Tirsdag d. 8. februar: Videomøde.
Fredag d. 18. februar: Caféaften.
Lørdag d. 5. marts:

Bibelkredsen

Bibellørdag v. Frank Risbjerg Kristensen, Ødsted.
Arrangementet er i Hjørring Missionshus.
Husk tilmelding til Alis Larsen, tlf. 4155 4035. – Se program.

I 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.

Tirsdag d. 8. marts: Videomøde.

Er du interesseret i at deltage?
Kontakt Lisbeth tlf. 2871 6195
eller Ernst tlf. 2045 6108

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.

Fredag d. 25. marts: Caféaften.
Tirsdag d. 19. april:

Missionær Asger Refslund-Nørgaard, Brønderslev.

Fredag d. 6. maj:

Caféaften.

Tirsdag d. 17. maj:

Videomøde.

Vi starter hver gang med formiddagskaffe.

Datoer for foråret 2022:
Marts: 3. ,17. og 31.

Søndag d. 22. maj:

Udflugt til ”Verdenskortet” i Klejtrup v. Hobro.
Program følger senere.

Tirsdag d. 7. juni:

Preben Hansen, Nibe.

Fredag d. 24. juni:

Caféaften.

Kl. 9.30-11.30
i Hørby Sognehus

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

Vi sørger
for materialer
og formiddagskaffe.

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

Humlevejs private pasningsordning
Med fokus på tryghed,
omsorg og nærvær.
Lene Jacobsen
Humlevej 5, Hørby
Tlf.: 25476306

De små spirer
En 5-børns privat pasningsordning i Hørby ved Birgit Stevn.
En hverdag med ture på
ladcyklen og stjernestunder.
www.privatpasning-hoerby.dk
Tlf.: 61351380
Facebook: “De små spirer”

Hannes Hudpleje & Velvære
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

Hørby
Turistbusser

Tlf.: 98466006

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

Anja og Mettes
Private Pasningsordning
v/ Anja Beck og Mette Overbeck
Tlf.: 51298379 · Skævevej 6, Dybvad
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Åben kl. 6-12
Tirsdag-Søndag
Lukket mandag

Hørby Ny
Entreprenørforretning
v/ Jens Christensen

Alt entreprenørarbejde
udføres, gravearbejde

Hjørringvej 128 · 9300 Sæby med rendegraver,
Tlf.: 40 45 60 94
flisearbejde og
Mail: 40456094@gmail.com belægning

v/ Gitte og Leo Nielsen
Fjembevej 29 · 9352 Dybvad
Tlf.: 20 47 28 76
Mail:
jlgnordentoft1@gmail.com
Årstidens grøntsager samt kartofler
Vores speciale er hjemmelavet grønlangkål
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Hørby-Dybvad Spejderne
Vi har været knap 30 afsted på en alletiders juletur
på Thorup Hede Spejdercenter, lige i det perfekte
vejr - sne, endda så meget, at vi måtte have maskinhjælp til at få ryddet vejen for at kunne komme
derop.Vi fik både leget, hygget, bygget og sovet i
sne, fik bagt småkager og holdt børnefødselsdagsfest med ballondans, blind lagkagebagning og
lækker julemad.
Året er startet med en masse aktive spejderaktiviteter udendørs, sidst lavede både bævere, juniore
og troppen snobrød over bål, hver med deres udfordringer til at gøre det selvstændigt og forskellige
sværhedsgrader, men alle skulle vise at de kunne
klare opgaven selv. Bæverspejderne skulle selv lave
dejen, men fik hjælp til bålet. Juniorene skulle
selvfølgelig også selv lave dejen, helt selv, men
også få den til at smage lækkert med forskellige
krydderier efter eget valg, og selv lave bålet.
Troppen fik slet ingen hjælp, og måtte kun bruge
tændstål til at tænde bålet med, så var udfordringen
sådan set lige for alle aldre.
Juniorene er stadig igang med at tage på sheltertur
og 5 km vandretur hver måned, i januar var vi i
Elling Plantage og den 10. tur i februar i Ørsø - og
så er der kun 2 ture tilbage.

Vi ses ved Spejderhuset på
Brombærvej i Hørby, her er
tidspunkter for aldersgrupper.

Døbte i sognene

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.

Døbt i Skæve Kirke 28. november:
Frederikke Saunders Skinbjerg

Yderligere info på Facebook/ HørbyDybvad Spejderne eller kontakt
Gruppeleder Søren Aaen Hansen.

Forårets program byder på både opgaveløb, kort og
kompas, morse og koder, legeaften, pionering og
mærkerne vi er/skal igang med nu hedder Naturfan
og SciencePirater.
Vi skal også igang med forberedelserne til sommerens store Spejdernes Lejr.
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Onsdag den 2. marts
kl. 21.00 i Skæve Kirke
Kom med til en stemningsfuld aftengudstjeneste som
konfirmanderne har været
med til at forberede.
Kirkebandet Optimum
kommer og spiller.
Alle er velkomne!
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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:
Stillingen er ledig

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

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

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

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

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

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

Lisbeth Erlandsen, kasserer
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.
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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Gudstjenesteliste
Marts
2/3
6/3
13/3
20/3
24/3
27/3
April
3/4
10/4
14/4
15/4
17/4
18/4
24/4
Maj
1/5
8/5
13/5
14/5
15/5
22/5
26/5
29/5
Juni
2/6
5/6
6/6
12/6
19/6

Adresser på sognets kirker og Sognehuset

Skæve
Skæve
Hørby
Skæve
Skæve
Hørby

21.00
10.30
10.30
9.00
17.30
10.30

MV
MV
MV
CAA
MV
MV

Ungdomsgudstjeneste, Kirkeband
1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten
3. søndag i Fasten
Kirkens Fortælletime, Gospel for Børn
Midfaste, Ungdomskor

Skæve
Hørby
Skæve
Hørby
Hørby
Skæve
Skæve

10.30
10.30
18.00
10.30
10.30
10.30
10.30

MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV

Maria Bebudelse
Palmesøndag, Minikonfirmander medvirker
Skærtorsdag, Kirkekor. Efterfølgende påskemåltid
Langfredag, liturgisk musikgudstjeneste
Påskedag
2. Påskedag, familiegudstjeneste
1. søndag efter Påske

Hørby
10.30
MV
2. søndag efter Påske
Skæve
10.30
MV
3. søndag efter Påske
Skæve
10.30
MV
Konfirmation
Hørby
10.30
MV
Konfirmation
Hørby
10.30
MV
4. søndag efter Påske
Skæve
10.30
MV
5. søndag efter Påske
Ingen, der henvises til nabokirkerne, Kristi Himmelfart
Hørby
9.00
CAA
6. søndag efter Påske
Skæve
Skæve
Friluft
Skæve
Hørby

17.30
10.30
10.30
9.00
10.30

MV
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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Kirkens Fortælletime, Pinse, Gospel for Børn
Pinsedag
2. Pinsedag. Fælles friluft
Trinitatis.
1. søndag efter Trinitatis. Kirkevandring ”På vej til kirke” inden

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

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 8. marts. Tirsdag den 12. april. Tirsdag den 10. maj. Tirsdag den 14.juni
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,-.

18

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. maj 2022
Næste blad udkommer primo juni!
Indlæg til sognebladet kan sendes til sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk
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Kalender
Sogneaften i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 1. marts i Sognehuset i Hørby fra kl. 19.00.
Se side 4
Ungdomsgudstjeneste i Skæve Kirke
Onsdag den 2. marts kl. 21.00 med Kirkebandet.
Se side 15
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 3. marts kl. 9.30
Se side 13
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 3. marts kl. 16.30
Se side 5
Sogneindsamling
Søndag den 13. marts kl. 12.00 – 14.30 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling.
Se side 5
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 17. marts kl. 9.30
Se side 13
Koncert i Skæve Kirke
Torsdag den 17. marts kl. 19.00 med Anna Bilde Band.
Se side 5
Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 24. marts kl. 17.30– For børn i alle aldre.
Se side 4
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 31. marts kl. 9.30
Se side 13
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 31. marts kl. 16.30
Se side 5
Palmesøndag med påskespil i Hørby Kirke
Den 10. april kl. 10.30 opfører minikonfirmanderne påskespil ved gudstjenesten.
Se side 8

Påskevandring for hele familien
Mandag den 18. april kl. 9.00-10.30, mødested: Skæve
kirke. Kl. 10.30 familiegudstjeneste.
Se side 10
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 28. april kl. 16.30
Se side5
Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 3. maj. Pilgrimsvandring kl. 12.00.
Kl. 14.00 foredrag om ”Pilgrimsvandring”.
Se side 4
Forårskoncert i Skæve Kirke
med Kor og Band
Se side 8
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 19. maj kl. 16.30
Se side 5
Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 2. juni kl. 17.30 om Pinse
Se side 4
2. Pinsedag - friluftsgudstjeneste
Mandag den 6. juni kl. 10.30 holder Sæby, Understed,
Karup, Volstrup, Hørby og Skæve fælles friluftsgudstjeneste (stedet annonceres senere)
Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 17. juni kl. 18.00. Medbring kød til grillen, så
sørger Menighedsrådet for resten. I løbet af aftenen vil
vi synge nogle af sommerens dejlige sange
Tilmelding til Mette Volsgaard på telefon 98864110 eller
mv@km.dk senest onsdag den 10. juni
Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 19. juni indbydes til en mini-pilgrimsvandring. Vandringen begynder og ender ved Hørby Kirke.
Vi mødes kl. 8.00, og undervejs er der indlagt små pauser med tid til oplæsning og stilhed. Inden gudstjenesten
i Hørby Kirke kl. 10.30 serveres der rundstykker og
kaffe.

Påskemåltid i Sognehuset i Hørby
Skærtorsdag den 14. april efter gudstjenesten i Skæve
kirke kl. 18.00. Husk tilmelding.
Se side 8
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