Håb

- Uddrag af talen til årets konfirmander
I begyndelsen af konfirmationsforberedelsen blev I
konfirmander sat til at finde ud af, hvilke tre ord der beskriver det vigtigste i livet, I valgte:
Venskab - Fællesskab - Håb
Venskab og fællesskabet er grundlaget for et godt liv.
Det handler om gode relationer til andre mennesker.
Det er afgørende, at nogen holder af os, at vi holder af
nogle og at vi tager os af hinanden.

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

Det tredje ord håb er meget aktuelt. I de seneste år har
vi oplevet pandemi, nedlukninger, begrænsninger, utryghed, ensomhed. I har opdaget, hvor vigtigt det er at
holde fast i håbet: i troen på at der er noget bedre i
vente. Siden I valgte ordet ”håb”, har vi fået krig tæt på,
og her spiller håb også en stor rolle. Håbet om at krigen slutter, at det skal blive godt og fredeligt igen.
Håb hænger sammen med tro, for tro er overbevisning
om det, man håber på. I Hebræerbrevet kapitel 11 vers
1 står der: ”Troen på Gud er den sikre overbevisning
om, at det, vi håber på, vil blive til virkelighed. Takket
være troen ved vi, at det, vi ikke kan se, er til”.

Konfirmander: Benjamin Grøndallund Jensen, Emil Bouet, Emil Djernis Sinding, Feline Bøgelund Hostrup, Frederik Hede Michaelsen, Jessica Marie Andersen Lindell, Johan Chemnitz Skovsgaard, Line
Vittrup Jensen, Lærke Friis Nielsen, Magnus Ib Stubberup Nielsen, Marius Binder Baden, Mathias Vadsholt Petersen, Mikkel Dahl Larsen, Nickolaj Bærbach Nybro Christensen, Sofie Berg Steffensen, William
Jonny Lythje.
Fotograf: Jens Hundevad

I år fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år, i den forbindelse blev der skrevet en salme, som handler om håb:
Du spør mig om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm?
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker der ingenting er
så findes det håbet så findes det dér.
Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang
og bedst som du tænker der ingenting er
så synger det håbet – så synger det her.
Forfatter:
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2021
Må Gud velsigne jer og give jer håb at leve i!

De tre billeder nederst på forsiden, som oprindeligt var forsidebilleder på Hørby kirkeblad, er lavet af
Gitte Engen med højdepunkter for hver af de tolv måneder. Følgende er fra juni, juli og august:
Pinse – Helligånden kommer over
disciplene, og de begynder at fortælle om Jesus, mange mennesker
lader sig døbe. Det er kirkens fødselsdag.
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Bespisningsunderet – Jesus skaber mad til en stor flok mennesker
af en lille drengs madpakke der består af fem brød og to fisk.

Zakæus, der er tolder og en lille
mand, vil gerne se Jesus og gemmer sig i et træ. Jesus kalder ham
ned og besøger ham.
Konfirmander: Elias Victor Møller Skovsmose, Karoline Bæk Christensen, Lasse Novrup Kristensen,
Sarah Haugaard Lolholm.
Fotograf: Svend Erik Volsgaard
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Badskær festuge
Vi fejrer genåbningen af Badskær Kirke med en hel uge fyldt med forskellige arrangementer for store og små. Du er meget velkommen til at deltage i alle arrangementer.

Festgudstjeneste

Søndag den 21. august kl. 10.30

Vi genindvier Badskær Kirke med en festgudstjeneste for hele familien.
Efter gudstjenesten er der fælles frokost og kort oplæg omkring ombygningen.

Hørby-Dyvad Spejderne

landsbyloebet.nemtilmeld.dk

Spejderne tager Kirkemærket i Badskær Kirke.
Bævere og Ulve (6-9 år) 16.30-17.45 og Junior og Trop (10-17 år) 18.30-20.00.

Syng med Kirkekoret og Kirkebandet

Velkommen til

Mandag den 22. august kl. 16.30

Tirsdag den 23. august kl. 19.00

Kirkekoret og Kirkebandet vil synge sammen med os og lære os nye sange samt spille
og synge et par numre for os. Vi slutter af med aftenskaffe.

Babysalmesang

Onsdag den 24. august kl. 10.00

Salmer, fagter, sæbebobler og nærvær i kirken for alle babyer og forældre.

Kirkens Fortælletime

i Søparken
torsdag den 23. juni
Børneaktiviteter fra kl. 18.00
Båltale kl. 19.30
v/centerleder Klaus Nielsen

Torsdag den 25. august kl. 17.30

Kort familiegudstjeneste, hvor vi synger og hører en spændende bibelhistorie.
Gospel for Børn medvirker og vi slutter af med at spise sammen.

Sogneaften

Torsdag den 25. august kl. 19.00

Foredrag om tilblivelsen af Badskær Kirke som event Kirke og om ombygningen.
Vi starter med kirkegårdsvandring og slutter af med aftenskaffe.

Kirke cabaret med indisk spisning

Fredag den 26. august kl. 18.00

Vi starter med en lækker mild indisk ret (50 kr. pr. person) inden vi lytter til koncert med
nye og gamle musikalske kræfter fra Badskær Kirke.
Tilmelding til spisning til Maria på tlf.: 20974763 eller maria@skaeve-hoerbysogn.dk.

Der sælges øl/vand, vafler, pølser m.v.

På godt gensyn – der er naturligvis gratis adgang!

Pilgrimsvandring - En ny begyndelse

Lørdag den 27. august kl. 13.00

Vi går en pilgrimsvandring i området omkring Badskær Kirke og slutter af med kaffe.

Gudstjeneste

Søndag den 28. august kl. 10.30

Vi slutter festugen af med gudstjeneste i Badskær Kirke.
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Indsamling og indiensbod
Vi samler ind til skoleprojektet i Indien hele ugen.
Du kan også støtte ved at
købe en ting, som Kreaklubben har lavet, i boden.
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Indien-uge på Dybvad Skole
Ugen før påske blev der afholdt fordybelsesuge om Indien på Dybvad Skole. En uge, der har været på tegnebrættet de sidste 2 år, men som er blevet udsat flere
gange pga. corona. Det blev en rigtig god uge, hvor
skolen summede af mange forskellige aktiviteter.
Eleverne fra 4.- 8. klasse fik i løbet af ugen kendskab til
indisk geografi og kultur gennem forskellige værksteder.

var udstillet, og hvor musicalen blev opført for forældre
og søskende. Eleverne leverede en stribe af flotte præstationer, både som skuespillere, lysmestre og sangere.
Det blev en rigtig dejlig aften, hvor skolens elever og
personale nød, at det var muligt at samle alle under
samme tag.

Ris og krydderier, bøger på tamil, hellige køer og Indisk
skoledag var nogle af de ting eleverne stiftede bekendtskab med.
En stor flok elever fra udskolingen har siden efteråret
haft travlt med at øve replikker, lave kulisser og træne
kunsten at male med ansigtsmaling. Sideløbende har
eleverne fra 4. - 6. klasse øvet sange, så de kunne
være med som kor på musicalen ”Junglebogen”.
I Indiensugen kulminerede det med intens øvning af
musicalen, der handler om den lille forældreløse dreng,
Mowgli, der tages i pleje af junglens dyr, inden han igen
vender tilbage til menneskenes by.
Torsdag aften blev der holdt skolefest i Dybvadhallen,
hvor elevernes produkter fra ugens kreative værksteder
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Nyt fra Dybvad Børnehus
Der er for tiden flot tilgang af børn i Dybvad Børnehus,
hvorfor pædagog Caroline Rysholt netop er ansat. Der er
pt. 34 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn i huset. 1. maj
startede Alberte i vuggestuen og til august kommer yderligere 3 børn i vuggestuen. 16. maj starter Amalie i børnehaven. Stort velkommen til dem alle.
Børnehuset var så heldige at modtage en flot donation fra
Dybvad Tunnelløb i efteråret. En del af pengene er brugt til
at leje Dybvadhallen en række tirsdag formiddage. Børnene
har i mindre grupper besøgt hallen henover vinteren. De
har med stor glæde virkelig fået brugt hele kroppen og tumlet en masse.
Der har i løbet af vinteren også været gang i det kreative
hjørne i børnehuset. Udover flotte julegaver til forældrene
har børnene bygget store træskibe og søsat dem. Pigerne
har støbt enhjørninger af gips og malet dem i fine farver.
Børnene har nydt det dejlige forårsvejr på børnehavens
store legeplads. Her er gyngestativ og klatrestativ blevet
udskiftet, og så har vi fået en stor flot bålhytte.
På grund af corona, er det længe siden, vi forældre har været inviteret til et arrangement i børnehaven. I november
havde vi en udendørs arbejdsdag med “stå-kaffe" under
halvtaget. Her blev der bl.a. beskåret buske og læhegn, vasket vinduer og skiftet tømmer omkring bedene. Tak for
hjælpen og den store opbakning.
Inden sommerferien inviterer forældrerådet til endnu en arbejdsdag. Vi slår to fluer med et smæk og slutter dagen af
med fælles aftensmad over bål. Vi glæder os til igen at kunne være sammen, så hold øje med opslag i børnehaven
angående arbejdsdagen.
På vegne af Dybvad Børnehus,
forældrerådet.
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Hørby private dagplejere
Affaldsindsamling i Hørby
Mandag den 4. april blev der samlet affald rundt omkring i Hørby, i hække/buske samt på fortov og stier, af
børn fra “Sandkassen”, “Humlevejs Private Pasningsordning” og “De Små Spirer”. Afslutningsvis blev alle
børn belønnet med is, sponsoreret af Købmanden i
Hørby. Tusinde tak for en dejlig dag og IS!

Ny organist i sognene
Jeg er nyansat organist ved Skæve-Hørby-Badskær
Kirker og har allerede spillet en del i kirkerne til sorrig
og glæde.
De fleste har nok allerede fornemmet, at jeg primært er
rytmisk musiker. Jeg har spillet mange genrer: fra rock,
soul og pop, men mest traditionel jazz sammen med
bla. Papa Daps Jazzband fra Frederikshavn siden midten af 1980’erne samt Advokatens fra Brønderslev.
Derudover har jeg i en årrække undervist på Aalborghus Gymnasium, samt undervist i kor de sidste 35 år.
Jeg har fundet interessen for orgelspil indenfor de sidste 10 år og har spillet som vikar i Horsens i syd og
Frederikshavn i nord, Hurup i vest og Hals i øst, hvor
jeg er bosat.
Jeg holder meget af at spille til fællessang, hvad enten
det er salmer eller efter Højskolesangbogen.
Jeg har allerede haft fornøjelsen at spille til fællessang i
både Sognehuset, Skæve og Hørby Kirker.
Jeg glæder mig til at se Badskær Kirke og prøve orglet
samt akustikken der.
Jeg har fået et rigtig godt indtryk af såvel personale,
menighedsråd samt menighederne, og jeg glæder mig
til det fortsatte samarbejde.
Jørn Hald
Åben kl. 6-12
Tirsdag-Søndag
Lukket mandag
Tlf.: 98466006
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Hørby Ny
Entreprenørforretning
v/ Jens Christensen
Hjørringvej 128 · 9300 Sæby
Tlf.: 40 45 60 94
Mail: 40456094@gmail.com

Alt entreprenørarbejde
udføres, gravearbejde
med rendegraver,
flisearbejde og
belægning

Humlevejs private pasningsordning
Med fokus på tryghed,
omsorg og nærvær.
Lene Jacobsen
Humlevej 5, Hørby
Tlf.: 25476306
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Dybvad Aktivitetscenter
Der er igen kommet gang i mange af vores aktiviteter
her i Aktivitetscentere - vi kan dog godt mærke, at der
er lidt mere stille end der plejer at være efter sådan en
massiv nedlukning.

så vi filmen ” Hvidsten gruppen – De efterladte” Det er
en barsk film, og lidt tavse var vi på hjemturen. Nu har
vi så sat en dato for turen til Hvidsten kro, her vil vi
nyde den populære æggekage, og den flotte køretur.

Vafler:
Her i april måned havde Hyggeholdet gang i vaffeljernene, og der spredte sig den lifligste duft da 4 vaffeljern
var i gang. De af beboerne, der var i tvivl om, hvorvidt
de skulle stå op fra middagssøvnen, fulgte duften og
kom også og var med.

Hyggeholdet:
Hyggeholdet har godt gang i nørklerierne, der blev
produceret ting til påske, og nu er det julemarkedet, vi
har fokus på. Snakken går – synålene og symaskinerne
kører, og vi får også rørt lattermusklerne, for vi er da
heldigvis ikke altid helt enige om, hvordan tingene skal
se ud.

Påsken kom med det smukkeste vejr, og bøgetræerne
blev lysegrønne omkring os.
Forårsfest:
Maj måned har budt på en stor forårsfest. Det var en
fest hvor beboerne, pårørende, frivillige og personale
var samlet. Vi havde valgt at leje forsamlingshuset til festen, Hyggeholdet dækkede bordene, så alt stod klar
da alle gæsterne kom derover. Maden blev leveret af
køkkenet i Østervrå, de havde lavet mange små forskellige lækre retter. Kisser & Søren kom og spillede og
sang for os, de er helt fantastisk nærværende.
Banko:
Der er også et bankospil under opsejling, når sognebladet udkommer er det afholdt. Det er altid populært
med et bankospil, og Hyggeholdet har også denne
gang sørget for flotte præmier. Alle, der har lyst, er velkommen til at være med.
Turbussen kører:
Vi har stor glæde af bussen, som vi deler med
Østervrå. Hver anden uge er det os, der har bussen,
der planlægger vi altid en tur om onsdagen. Det har
været en mandetur gennem flere år, nu er der blevet
plads til et par stykker mere, men der er måske mangel
på mænd, for der er ingen der har meldt sig - derfor er
der blevet åbnet for damer på turen. Her i foråret og
sommeren har vi planlagt nogle små ture for de, der
ikke kan holde til den lange onsdagstur. Der bliver også
lavet et par ture, hvor vi låner en bus fra Bangsbo, så
er der plads til at flere kan deltage. Disse ture er for
alle, der har lyst til at komme med.

Sommerudflugt:
Vores store sommerudflugt bliver i år tirsdag den 23.
august - det kan du godt begynde at glæde dig til…
Alle er velkommen – vi kører fra Aktivitetscenteret kl. 13
turen går til ” Christiansminde” i Løgstør, her nydes
kaffen. Derefter mod Dybvad igen, her vil vi afslutte
dagen med at spise sammen.
1. april startede et nyt år for Hyggeholdets venner. Det
betyder at vi har sendt et nyhedsbrev ud til de medlemmer, hvor vi har mailadresse. Hvis du kunne tænke dig
at støtte det frivillige arbejde her i Aktivitetscenteret, koster det kr. 100 om året at være medlem. Pengene kan
indbetales på mobil Pay: 804341 (Skriv Hyggeholdets
venner).

Badskær Kirke renoveres

Aktivitetscenteret er et tilbud til alle seniorer på efterløn
og pensionister i alle aldre. Der er åben de første 4
hverdage i ugen fra 8 -15.30 – og du er meget velkommen til at kigge ind.
Sidder du med en ide til en ny aktivitet, så er du velkommen til at komme herind eller ringe til os.
Med venlig hilsen
Pigerne i Aktivitetscenteret & Hyggeholdet

Yatzy:
Vores Yatzy-hold er på banen hver tirsdag, her kæmpes der om at blive dagens vinder. Og der kommer
mange udbrud fra bordet, både når det er et godt slag,
og når der er én der ærgrer sig over et ikke så heldigt
slag. Yatzy holdet sparer op - de har en lille kasse, hvor
de sparer op til en oplevelse for holdet. Denne gang
skal vi på Hvidsten kro. Vi har forberedt os godt – én
formiddag så vi filmen ”Hvidsten gruppen”, her sad vi i
udestuen, og så den på vores kæmpe store fjernsyn.
Onsdag d. 23 marts tog vi så i biografen i Hjørring, her
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Møder i Dybvad Missionshus

Høstgudstjenester

Juni - september 2022
Tirsdag d. 7. juni:

Preben Hansen, Nibe.

Fredag d. 24. juni:

Caféaften.

Tirsdag d. 5. juli:

Videomøde.

Lørdag d. 23. juli –
Lørdag d. 30. juli:

Hjallerup Bibelcamping
– Se andet program.

Onsdag d. 17. august:

Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.
BEMÆRK det er onsdag.

Fredag d. 26. august:

Caféaften.

Tirsdag d. 6. september:

Besøg fra ”Åbne Døre”.

Fredag d. 16. september:

Caféaften.

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

Skæve Kirke
Søndag den 18.
september kl. 10.30
Gudstjeneste, hvor Skæve
Kirke er flot pyntet med
udbytte fra årets høst.
Kirkekoret medvirker.

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

Medbring gerne blomster,
frugt og grønt, som efter gudstjenesten
vil blive bortauktioneret til fordel for
sognenes skoleprojekt i Indien.

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

Badskær Kirke
Søndag den 25.
september kl. 10.30
Familiegudstjeneste, hvor
Badskær Kirke er flot pyntet
med høstblomster og
grøntsager.
Sognenes børnekor;
Gospel for børn medvirker.

Hørby Kirkes nye klokke, som blev indviet påskedag

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

Zoneterapi - Rygmassage
Ansigtsbehandling - Bryn/vipper
Hårfjerning - Pedicure

Hørby
Turistbusser
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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Vi samler ind til sognenes
skoleprojekt i Indien.

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
Så er der blevet dejligt forårsvejr, og vi nyder at alt spejderarbejdet
kan foregå udendørs.
Bæverspejderne har øvet førstehjælp, samarbejde og hjælpsomhed, bål og natur, lavet drager og været en tur ved åen. Snart skal
vi på både Kr. Himmelfartsløb i Søparken og MUS-Lejr på Thorup
Hede sammen med mange flere spejdere fra andre grupper og
korps.
Juniorspejderne har selvfølgelig igen været på sheltertur, deres nr.
11 ved stranden i Jerup og nr. 12 i en ubådsbunker ved Sletterhage Fyr på Helgenæs, denne var for de fleste den sidste tur,
så skulle være lidt ekstraordinær, derfor et stykke længere væk og
med en masse ekstra og anderledes oplevelser med både krydstogtskib ret tæt på, fortællinger i Sletterhage Fyr, set Porskær
Stenhus og Kalø Slotsruin.
Til de ugentlige spejdermøder er juniorne oftest sammen med tropspejderne, så der har været aktiviteter med pionering, kniv, mudrace, Naturfan-mærket, kort og kompas, legeaften.
Der er også snart tid til at gøre klar til sommerens kæmpeoplevelse SL2022 ved Hedeland.
Foråret har også budt på andre aktiviteter som Familieaften, hvor
vi spiste mad sammen med en masse spejdere og forældre - og
derefter fik vi valgt en ny bestyrelse, der er klar til at tage fat med
opgaver og aktiviteter. Pandekagebagning ved Sæby Lastvognsopbygning til deres Forårsmesse. Fælles tur for Junior- og tropspejdere til Millerskoven sammen med Østervrå og Mosbjerg
Gruppe. Lederne har været på inspirationskursus LinienUd i Aars
og til Sct. Georgsdag i Katsig Bakker, hvor der er tradition for, at
man afgiver sit spejderløfte.
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Døbte i sognene

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

Døbt i Skæve Kirke
5. marts: Marius Flemming
Skovbjerg

Døbt i Skæve Kirke
20. marts:
Thilde Jerup Petersen

Døbt i Skæve Kirke
20. marts:
Astrid Mejlholm Nielsen

Døbt i Skæve Kirke 3. april:
Johan Nørgaard
Schormann Skinbjerg

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 Søren Aaen Hansen.
Døbt i Hørby Kirke 27. marts:
Josefine Magdalene Regine Marie
Ivalo Kleist Sørensen

Døbt i Hørby Kirke 10. april:
Ebbe Ledet Birkbak

Døbt i Hørby Kirke 23. april:
Andreas Nyholm Riisgaard
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Set og sket

Skærtorsdagsgudstjeneste i Skæve Kirke med
Kirkekor og påskemåltid i Sognehuset i Hørby.

Ungdomsgudstjeneste i marts med Kirkeband og konfirmander.

Den nye klokke indvies til
påskedagsgudstjeneste.

Anna Bilde koncert
i Skæve Kirke.

Kirkens Fortælletime om
Naaman og dåben.
2. Påskedag - påskeløb med levende fortællinger fra
påskefortællingen ved Skæve Kirke.

Palmesøndag i Hørby Kirke hvor minikonfirmanderne opførte påskespil og havde udsmykket kirken.
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Pilgrimsvandring ved Østervrå forud for sogneeftermiddag i Hørby
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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:
Jørn Hald
Tlf.: 4015 3391
Mail: jhald@c.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, 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. 3069 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. Første gang efter
sommerferien er torsdag den 18. august.
I bliver hentet på skolen og følges tilbage igen
inden skolebussen kører kl. 15.25.

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.
Første gang efter sommerferien
er torsdag den 11. august.

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
Juni
2/6
5/6
6/6
12/6
19/6
26/6
Juli
3/7
10/7
17/7
24/7
31/7

Skæve
Skæve
Friluft
Skæve
Hørby
Skæve

17.30
10.30
10.30
9.00
10.30
10.30

MV
MV
KBA
MV
MV

Adresser på sognets kirker og Sognehuset
Kirkens Fortælletime, Pinse, Gospel for Børn
Pinsedag
2. Pinsedag. Fælles friluft
Trinitatis.
1. søndag efter Trinitatis. Kirkevandring ”På vej til kirke” inden
2. søndag efter Trinitatis

Skæve kirke · Skævevej 68 · 9352 Dybvad

Hørby kirke · Nyholmsvej 3A · 9300 Sæby

Badskær kirke · Ålborgvej 288 · 9352 Dybvad

Sognehuset · Hjørringvej 105 · 9300 Sæby

Hørby
10.30
MV
3. søndag efter Trinitatis
Skæve
10.30
MV
4. søndag efter Trinitatis
Hørby
10.30
MV
5. søndag efter Trinitatis
Skæve
9.00
KBA
6. søndag efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste – der henvises til nabokirkerne 7. søndag efter Trinitatis

August
7/8
Hørby
14/8 Skæve
21/8 Badskær
25/8 Badskær
28/8 Badskær

9.00
10.30
10.30
17.30
10.30

OD
MV
MV
MV
MV

8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis. Festgudstjeneste, genåbning
Kirkens Fortælletime, Gospel for Børn
11. søndag efter Trinitatis. Afslutning på Badskær Festuge

September
4/9
Skæve
11/9 Hørby
18/9 Skæve
25/9 Badskær

10.30
9.00
10.30
10.30

MV
PFS
MV
MV

12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis
14. søndag efter Trinitatis. Høstgudstjeneste
15. søndag efter Trinitatis. Familiehøstgudstjeneste

F
ØL
G OS

bådepåf
acebooks
i
den
“Skæve,Bads
kær
og Hør
byKi
r
ker
”
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i
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www.
s
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ogn.
dk

MV: Mette Volsgaard · OD: Ole Dybro · PFS: Peter Falk Sørensen - KBA: Kristian Brogaard Andersen

Gudstjenester på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 7. juni. Tirsdag den 9. august. Tirsdag den 13. september
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.

Næste Sogneblad
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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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. august 2022
Næste blad udkommer primo september!
Indlæg til sognebladet kan sendes til sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk
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Kalender
Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 2. juni kl. 17.30 om Pinse. Se side 8
2. Pinsedag - friluftsgudstjeneste
Mandag den 6. juni kl. 10.30 i Clasens Have i
Sæby. Fælles for Sæby, Understed, Karup,
Volstrup, Torslev, Østervrå, Hørby og Skæve sogne
Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 17. juni kl. 18.00. Tilmelding til Mette
Volsgaard 98864110 eller mv@km.dk Se side 11
Pilgrimsvandring – på vej til kirke
Søndag den 19. juni kl. 8.00 ved Hørby Kirke.
Se side 11
Badskær Festuge
– genåbning af Badskær Kirke
Uge 34. Et væld af arrangementer for alle
aldersgrupper. Se side 5
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 6. september kl. 14.00 i Sognehuset i
Hørby. Kaffe 20,- Se side 11
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 15. september kl. 9.30-11.30.
Se side 8
Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 18. september kl. 10.30. Kirkekoret
medvirker. Se side 15
Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 22. september kl. 17.30 i Skæve
Kirke. Se side 8
Høstgudstjeneste i Badskær Kirke
Søndag den 25. september kl. 10.30.
Familiegudstjeneste, hvor ”Gospel for Børn”
medvirker. Se side 15
Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 29. september kl. 9.30-11.30.
Se side 8
SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 29. september kl. 16.30. Se side 8
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