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Et sted at synge, danse
og hvile

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

Høst – I september siger vi tak for
høsten og alt det andet, vi har fået
givet. "Alle gode gaver" synges i
landets kirker.

Martha og Maria – De to søstre får
besøg af Jesus. Martha går straks i
gang med rengøringen, mens Ma-
ria sætter sig og lytter til Jesu ord.

Alle Helgen - Første søndag i
november mindes vi de mennesker,
vi har mistet, i troen på opstan-
delsen.

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 september, oktober og november:

Efter en lang tid med drømme og planer for Badskær
Kirke kunne vi endelige genåbne kirken, og tage et ny-
renoveret og dejligt kirkerum i brug.

Badskær Kirke er blevet lys og let. Når man ser ind i
kirkerummet, bliver man mødt af rolige og indbydende
naturfarver. Rummet indbyder én til at gå ind og finde
ro og blive fyldt op.

Det er helt anderledes, når man ser ned i kirken oppe
fra. Når man rejser sig fra alterbordet eller for at gå ud
af kirken, bliver man mødt af farverne på stolene. Der
er 5 forskellige farver, inspireret af den farverighed,
man møder i Indien, hvor Skæve-Hørby har sit skole-
projekt og venskabskirke.

Farverne er glade og kan minder om en blomstereng,
som vil inspirere én til at gå ud og leve livet.

Ved genåbningsgudstjenesten den 21. august var søn-
dagens bibeltekster en opsang om at være med, at
spille og danse med. Jesus opfordrede til at lade sig
rive med, i stedet for at være passive og iagttagende.

Mit håb og ønske for Badskær Kirke, at må være et
sted, hvor mennesker kan komme og finde hvile og få
nyt mod og nye kræfter. Men, også det sted hvor folk i
alle aldre kan komme og bliver revet med, og får lyst til
at synge og danse med.

Tillykke til Skæve-Hørby med det fine,
nyrenoverede kirkerum.

Humlevejs private pasningsordning
Med fokus på tryghed,
omsorg og nærvær.

Lene Jacobsen
Humlevej 5, Hørby
Tlf.: 25476306

Høstgudstjenester
Skæve Kirke

Badskær Kirke

Gudstjeneste, hvor Skæve
Kirke er flot pyntet med
udbytte fra årets høst.

Kirkekoret medvirker.

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

Familiegudstjeneste, hvor
Badskær Kirke er flot pyntet
med høstblomster og
grøntsager.

Sognenes børnekor;
Gospel for børn medvirker.

Vi samler ind til sognenes
skoleprojekt i Indien.

Søndag den 18.
september kl. 10.30

Søndag den 25.
september kl. 10.30
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Badskær festuge Billeder fra genåbningen af Badskær Kirke som
eventkirke - søndag den 21. august 2022
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Dybvad Borgerforening

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
 
	

 

DYBVAD TUNNELLØB 2022 AFHOLDES TIL FORDEL FOR 
ETABLERING AF MOTIONSCENTER I DYBVADHALLEN	

 

Tilmelding: dybvadby.dk / sportstiming.dk eller  

OBS l OBS l OBS: Tidtagning med chip på alle løb	
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Start/mål i Søparken   W
AL

K 

5 km 
10 km 
½ maraton   RU

N 

5 km 
10 km 
½ maraton 

Sponsorer: 

Tlf. 29705946 

Glimt fra Sankt Hans aften i Søparken, hvor centerleder
Klaus Nielsens båltale bl.a. omhandlede vigtigheden af
frivilligt og ulønnet arbejde samt engagement i de lokale
foreninger som en uundværlig del af livet i de mindre by-
samfund. Som sædvanligt havde Niels og børn fra
Dybvad Børnehus lavet den flotte heks – og Joanna
sang for på midsommersangene.

Tirsdag den 21. juni havde LandsbyLøbet start og mål i
Søparken, hvor Borgerforeningen stod klar med salg af
mad og drikkevarer. Lige omkring 200 motionister be-
nyttede det gode vejr til at motionere på denne dejlige
sommeraften i Dybvad.

Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn

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

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

• 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:

Jesper Koldtoft
Idskovvej 16
9352 Dybvad
jesperka@outlook.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 og kigger lidt på kirken, i en afslappet atmosfære i det

smukke kirkerum.

Lyder det som noget for jer?

Tilmeld jer og/eller få mere info ved kirke- og kulturmedarbejder

Maria Kajgaard på tlf.: 20974763 eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.d
k

Babysalmesang er gratis.

Hver onsdag kl. 10.00 i Badskær Kirke

En festlig
gudstjeneste
for hele familien,
hvor konfirmander,
kirkekorog
Gospel for børn
medvirker.

Temaet for
gudstjenesten handlerom Trolden i os alle.

Efterfølgende er der kaffe og lidt lækkert.

BUSK
Børn • Unge • Sogn • Kirke

Søndag d. 30. oktober
kl. 14.00 i Skæve Kirke

Datoer for Efteråret 2022:September: 29.Oktober: 13., 27.November: 10., 24.December: 8.
Kl. 9.30-11.30 i Sognehuset i Hørby

I Krea-klubben, hvor vi igen skal pusle med kreative-projekter

- 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 kulturmedarbejderMaria Kajgaard.Mobil: 20974763 eller mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk

EFTERÅRSSÆSON

Vi sørgerfor materialer ogformiddagskaffe.

2022/2023

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 16. november

Vi mødes hver ons
dag efter skole og går

hen til Sognehuset
i Hørby.

Vi skal hygge
os og bl.a. besøge sognets

tre kirker, lave altertavler, spi
lle skuspil,

lytte til bibelhistorie
r og meget mere.

Har du lyst til at være med? - så skriv til

Maria Kajgaard påmobil: 20974763
eller

mail:maria@skaeve-hoerb
ysogn.dk

Nyt fra graver-teamet

Så er der gang i hækklipningen
på Badskær kirkegård.
Alle tre kirker hjælper
hinanden med at klippe hæk,
så der er fart på.



Mød Gloria, Victor, Elia og Niwael fra Zanzibar.
De vil fortælle om deres hverdag som kristne i Zanzibar og
om deres møder med andre unge, som lever på en helt
anden måde, end vi kender til i Danmark og om det mod,
som man skal have for at stå op for sin egen tro.

Vi skal både lytte og lave en række aktiviteter.

onsdag den 16. november kl. 19.00

Globale Fortællere
i Badskær Kirke

For konfirmander
og alle andre
interesserede
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Dybvad Børnehus
Børn
Inden sommerferien vinkede vi farvel til 6 store børn,
som begyndte i 0. klasse i august måned.
Vi har budt velkommen til Ella, Carla og Frederikke i
vuggestuen samt til Valdemar, Aylin og Tinke i børneha-
ven.

Natur, udeliv og science
Henover sommeren har børn og voksne nydt det gode
vejr på legepladsen med bl.a.vandleg.
I april-juni var der fokus på læreplanstemaet 'natur,
udeliv og science', hvor man arbejder med børnenes
nysgerrighed i.f.t. natur og bæredygtighed. Børnene får
mulighed for at undres samt opstille og afprøve hypote-
ser. I den forbindelse blev der købt blomsterfrø og jord,
så plantekasserne kunne blive tilplantet. Børnene kom
med bud på, hvordan sådanne blomsterfrø spirer, og
de har med spænding holdt øje med blomsternes
udvikling. Alle kan nu nyde synet af de smukke blom-
ster, som er blevet vandet flittigt.

Legekunst
Derudover har børnehaven deltaget i projektet 'Lege-
kunst', som er et projekt, der arbejder for mere leg,
kunst og kreativitet i børns hverdag, fordi det fremmer
børns dannelse, fællesskab og trivsel. Vi var så heldige
at have besøg af Signe fra Frederikshavn musikskole
otte formiddage. Signe har leget med både børn og
voksne i en samskabende proces, hvor alle - store som
små - blev udfordret.

Nyt fra forældrerådet
Forældrerådet indkaldte en eftermiddag i juni til ar-
bejdslørdag. Her blev der lavet en ny låge, gravet flag-
stang i jorden, vasket og pudset vinduer. ordnet bede
og malet borde og bænke. Dagens sluttede med hot-
dogs til alle. Forældrerådet takker for hjælpen og det
store fremmøde.

Forældrerådet er netop i gang med at arrangere en
markedsdag d. 9. september, som I kan læse mere om
i næste sogneblad.

På vegne af Dybvad Børnehus, forældrerådet.

Vi mødes første tirsdag i måneden i Hørby S
ognehus til

foredrag, musik eller film og hyggeligt samvær.

Hver gang er der kaffe og noget godt til gan
en for 20 kr.

Photo by Olya Kobruseva from Pexels

Sogneeftermiddag

PROGRAM

Tirsdag den 6. s
eptember kl. 19

.00

Peter Ulvsgaard, s
ognepræst i Spentrup, Gas

sum og

Asferg komer og fortæller om “Øjeblikke – om at se

mere” gennem billeder, oplevelse
r og ord fra litteraturen.

Tirsdag den 4. o
ktober kl. 14.00

Raymond Jensen, teolog med foredraget “Året
rundt

med Benny Andersen”
. Vi skal høre om Benny Andersens

poesi og prosa gennem oplæsning og fællessang.

Tirsdag den 1. n
ovember kl. 14.

00

Lars Birk Mogensen kommer

og fortæller om
“Min tros historie”.

Tirsdag den 6. d
ecember kl. 14.

00

Adventesfest med sang,

musik, julehistorie og pakkespil.

Husk en gave til 20 kr.

Tag hele familienafsted til en kortgudstjeneste forbørn og familier –her hører vi historierfra bibelen, syngerog leger sammen.
Gospel for børnoptræder medglade sange og tilsidstspiser vi aftensmad sammen.

PROGRAM:
Torsdag d. 22. september kl. 17.30 i Skæve Kirke
Torsdag d. 17. november kl. 17.30 i Badskær Kirke

for børn og familier

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

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

Datoer for efteråret 2022:
September: 22.*, 29.
Oktober: 27.
November: 17.*, 24.
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Dybvad Aktivitetscenter Hørby Børnehus

Sommerferien er ovre for de fleste, og hverdagen er så
småt ved at indfinde sig igen i Hørby Børnehus.

Hen over sommeren har vi sagt goddag til flere nye
børn både i børnehaven og vuggestuen, så vi nu er
oppe på 24 børnehavebørn og 9 børn i vuggestuen.

Samtidig har vi sagt farvel til ældstegruppen på 10 børn,
der er startet i skole her efter ferien. Vi ønsker dem held
og lykke med den spændende skolestart.

Sommeren har også budt på 2 fastansættelser af Caro-
line og Tina, som begge skal være med til at styrke det
pædagogiske grundlag i huset. Velkommen til skal det
lyde fra hele huset.

I maj måned var det atter tid for arbejdsdag for hele hu-
set. En god flok forældre og børn mødte op og der blev
malet, bygget fodboldmål og kompostbeholder, vasket
vinduer, fejet og ryddet op, opsat nyt bålstativ og P-
pladsen fik sig en overhaling. Kæmpestor TAK til alle
der deltog – vi håber I har lyst til at deltage næste gang
og at endnu flere vil give en hånd med.

Inden alle gik på sommerferie, blev der d. 17. juni holdt
Markedsdag i Børnehuset. Forældrerådet havde, sammen med Børnehusets personale, lagt sig i selen for at lave en
aktivitetsrig dag for børnene, så de kunne mærke, hvordan det er at tage på marked. Dagen bød på sæbebobler,
skumfiduser over bål, ansigtsmaling, fiskedam, dåsekast, guldgravning, lav-selv-popcornbæger, loppemarked og ikke
mindst kagebod med salg af kage, kaffe, slushice og saft. Der var præmier for nogle af aktiviteterne, så det var med
at få gravet godt med guld, så det kunne udløse en slikkepind.
Musikken stod Børnehusets børn og personale for, idet der flot blev fremført ”I Krible-krable-land” og ”Knapfabrik” for
fuld hals. Dansk sommervejr byder altid på lidt af hvert, men den smule vand der kom, gjorde ingen forskel på humø-
ret eller intensiteten hos børn og voksne, der ufortrødent fortsatte med at lege, grave guld osv. Børnehuset stod for
loppemarked med salg af legetøj og forældrerådet stod for kageboden. Overskuddet fra salget går til køb at nyt lege-
tøj eller oplevelser til Børnehusets børn.
Hørby Børnehus og forældrerådet sender en stor tak til alle der deltog i Markedsdagen.

På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet

Åben kl. 6-12
Tirsdag-Søndag
Lukket mandag

Tlf.: 98466006

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

Solnedgangstur: Som de andre år, har vi også i år
været på solnedgangstur. Denne gang i Aså, hvor ”de
røde skjorter” spillede dejlig musik. Vi hyggede os med
is og kaffe, hvilket varmede lidt på en noget kølig
sommeraften. Vi kørte ad en vej derud og en anden
vej hjem, så vi fik set så meget forskelligt af den dejlige
danske natur som muligt.

Små ture ud i det blå: Mens motion 60+ er på pause i
hallen, kører vi små ture i nærområdet. Der har f.eks.
været en tur til Pikkerbakken og Bangsbo fort i Fre-
derikshavn, her var vi også heldige at få en lækker is
og kaffe til. Næste tur går til Hammer Bakker, hvilket er
et ønske fra en borger. Vi har også været en tur på
Sæby Havn og se alt det nye - og sikke fint det er ble-
vet.

Sang: Vi synger fortsat hver torsdag i Søparken
kl.13.30-15.00, her er alle, der har lyst, meget velkom-
men. Vi starter med at synge og tager så en kaffe/snak-
ke pause undervejs. Vi synger mange forskellige san-
ge, så der er noget for enhver.

Smoothie: Onsdage i lige uger laver vi forskellige
smoothie drikke. Det er lækkert, og alle får en masse
gode vitaminer og proteiner i kroppen. Når alle har fået
lidt forskelligt, går vi i gang med vores ordleg. Det går
ud på at lave så mange ord som muligt ud af bogsta-
verne fra ét langt ord, som så bliver skrevet på
en tavle. Dét er god hjernegymnastik.

Bankospil: Inden sommerferien spillede vi Banko. Sik-
ke hyggeligt, og sikke en masse fine præmier. Som det
er i spil, var der nogle der endte med mange præmier
og nogle knap så mange. Men, som man siger, ”så
handler det bare om at være med og ikke at vinde”.

Sommerferie: I sommerferien, hvor aktivitetscenteret
var lukket, afholdt de frivillige en grillaften, det var en
skøn aften med hygge og god mad. Tak for det.

Oplæsning: Vi har hver onsdag oplæsning fra
kl.14-15.30, her er alle velkommen til at komme ind og
lytte med.

Frivillig fest: Tirsdag d.30 august afholdes der stor fest
for at påskønne det store arbejde fra de mange frivillige
rundt omkring. Vi er ganske enige med vores borgme-
ster i, at vi skal hylde de frivillige og derfor denne fest
som stor tak.

Julemarked: Dette års julemarked finder sted den 19.
november, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Når bladet udkommer, har vi været på vores årlige
sommerudflugt som i år går til ”Christiansminde” i
Løgstør.

Tlf. 7021 6022 - www.nillesrejser.dk

Festgudstjeneste
i Badskær Kirke
Søndag den 9. oktober kl. 10.30

Vi fejrer genåbningen af Badskær Kirke
med en festgudstjeneste, hvor Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen kommer.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Hej-hej fra os:

1.a på Hørby Skole
siger velkommen

tilbage efter
sommerferien på
første skoledag
den 8. august



Julegaveværksted

Tirsdag d. 22. og 29. november kl. 13.30-15.30

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

Her vil julegaveværkstedet være åbent og man vil kunne lave julegaver,
spise julegodter og julehygge. Hvis du går på Hørby skole, vil der kommeen voksen og følge dig over i sognehuset.

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

for alle skolebørn

Juleaften til familiegudstjenesten i Badskær kirke kl. 10.30

spiller vi krybbespil og her har vi brug for dig til at spille

kamel, engel, Josef eller hyrde.

Har du lyst til at være med eller høre

mere om hvad det er?

– så kontakt Kirke- og
kulturmedarbejder Maria Kajgaard.

Mail: maria@skaeve-hoerbyso
gn.dk

eller sms på 20 97 47 63.

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!

Krybbespiljuleaften

Vi øver onsdag den 22. december

kl. 13.30 - 15.00 i Bads
kær kirke

Møderne begynder kl. 19.00 i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort.
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Tirsdag d. 6. september: Besøg fra ”Åbne Døre”.

Fredag d. 16. september: Caféaften.

Onsdag d. 21. september: Kredstur til Læsø – se program.

Lørdag d. 1. oktober: Bibellørdag i Hirtshals Missionshus.
(Vestergade 13, 9850 Hirtshals).
Mødet er ved Christoffer Højlund,
Odense.

Tirsdag d. 4. oktober: Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen,
Lørslev.

Onsdag d. 26. oktober og
Torsdag d. 27. oktober: Efterårsmøde i Hjørring Missionshus.

(Dronningensgade 26, 9800 Hjørring).
Møde ved Finn Najbjerg, Vinderslev.

Fredag d. 4. november: Caféaften.

Onsdag d. 9. november: Villy Pedersen, Brønderslev.
BEMÆRK det er onsdag.

Mandag d. 14. november: MØDERÆKKE i Frederikshavn.

Tirsdag d. 15. november: Abildgårdkirken, Abildgårdvej 56,
Frederikshavn

Torsdag d. 17. november: Møderne er ved Generalsekretær
Ole Andersen fra Ordet og Israel.

Tirsdag d. 29. november: Sangaften v. Annette Bæk, Horne.

Fredag d. 9. december: Caféaften.

Lørdag d. 17. december: Julefest – program følger.

Møder i Dybvad Missionshus
Juni - september 2022

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

v/ eksam. kosmetolog og zoneterapeut
Hanne Kristensen
Dybvadgårdsvej 1, 9352 Dybvad
Tlf. 26 36 32 27
Zoneterapi - Rygmassage
Ansigtsbehandling - Bryn/vipper
Hårfjerning - Pedicure

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

Tlf.: 51298379 · Skævevej 6, Dybvad
v/ Anja Beck og Mette Overbeck

Anja og Mettes
Private Pasningsordning

Bibelkredsen 

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

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

Døbt i Hørby Kirke 19. juni:
Jens Højvang Bering

Viet i Skæve Kirke 18. juni:
Marie og Lars Møller Larsen

Viet i Skæve Kirke 6. august: Ane�e
Binder Thimm og Paw Rene Rishøj

Velsignet i Skæve Kirke 20.
august: Henrie�e Fabricius
Gravesen og Kenneth
Klitgaard Svendsen

Døbt i Hørby Kirke 3. juli: Anker
Valen�n Frahm Rasmussen

Døbefonten i Badskær Kirke

Døbt i Hørby Kirke 17. juli:
Felix Nedergaard Bruun

Døbt i Hørby Kirke 17. juli:
Luca Nedergaard Wiese Thomsen

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

med Helge Engelb
recht

og Tommy Rasmu
ssen

fra Mariehaven

Helge og Tommy,
også kendt som

“Naboerne”, da d
e faktisk er naboe

r

i deres hjemby An
sager.

De er kendt fra “So
mmersang i

Mariehaven”, med
deres koncert

"Sange til livet" me
d egne numre,

danske sange og
viser samt

anekdoter og bet
ragtninger

om livet.

Tirsdag den 4. o
ktober

kl. 19.00 i Lyngså
Kirke

De 10 Kirker

koncert

Entré
100,-

inkl. kaffe

Advents
1. Søndag i advent
Søndag den 27. november i Skæve Kirke kl. 10.30
Familiegudstjeneste. Første lys i adventskransen tændes af
spejderne og Kirkekoret synger dejlige julesange.

Juleoptakt
Søndag den 4. december i Badskær 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 18. december i Hørby Kirke kl. 10.30
Fra Skabelse til forløsning igennem musik
og bibellæsning.

Gudstjenester

Kom og vær med til en hyggeligsangaften, hvor vi skal syngefra Højskolesangbogen.
Undervejs får vi aftenskaffe.

HøjskoleSangaften
Tirsdag den 8. novemberkl. 19.00 i Badskær Kirke

Badskær Kirke kl. 10.30



18 19

Set og sket

Kirkens Fortælletime om Pinsen - der var besøg af "Klovnen Bibi", gospel for børn
sang, og Jørn spillede

Forårskoncert i Skæve Kirke med kirkekor og kirkeband

"Jesus På Slottet" for 3. klasse på Sæbygård Slot

Fælles friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag i Clasens Have i Sæby

Sommerfest i Præstegården i juni

"På Vej til Kirke" - pilgrimsvandring til Hørby Kirke i juni

"Moses i Milen" med skolens 2. klasser i Råbjerg Mile
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Bliv medlem af en aktiv forening! 
- og få indflydelse på, hvordan DIN by skal ses og opleves!  

 

Som medlem af Dybvad Borgerforening støtter du et aktivt og stærkt, lokalt 
fællesskab, hvor vi arbejder benhårdt for vores by! 
 

Det er blandt andet borgerforeningen, der… 
… står bag Sankt Hans aften og en lang række andre arrangementer i byen,  
…vedligeholder Søparken og øvrige arealer i byen via Det Grønne Hold, 
…søger penge hjem til nye spændende projekter og indsatser i vores by, 
…driver Søparkhuset, shelterområdet - og meget, meget mere! 
 

Et husstandsmedlemsskab af borgerforeningen koster kun kr. 200,- pr. år, 
og kan betales på MobilePay 215618 eller via girokort… 
 

Velkommen i Dybvad Borgerforening! dybvadby.dk 

Tættere på 100 end på 0… Sådan er situationen, hvor
Hørby Efterskole i 50-års jubilæumsåret modtag elev-
hold nummer 51, som den 7. august rykkede ind i efter-
skolens bygninger. Og endda et af de største elevhold i
skolens historie, som tæller 146 elever.

Efterskolerne oplever generelt stor søgning i skoleårene
efter, at coronapandemien fik vendt op og ned på meget
af det, der hører et normalt skoleår til. Således har det
på Hørby været nødvendigt at indrette 12 nye elevplad-
ser til drenge, så der var en seng til hver elev, da de for-
ventningsfulde mødte op den første søndag i skoleåret.

Heldigvis har skolen i de senere år været ejer af villaen
Snedkergårdsvej 12 – ”Ole Nielsens hus” – der oprinde-
ligt har været andenlærer bolig i forbindelse med den da-
værende Estrup Skole. Her er stueetagen nu ændret til
at rumme fire nye tremandsværelser og helt ny toilet- og
badeafdeling foruden et fællesrum med et lille køkken til
de 12 drenge, der nu har Hus 12 som deres bolig.

Læring gennem 50 år
Tilbage i foråret kunne skolen sammen med over 500
tidligere elever og ansatte, lørdag den 9. april, markere
50-års jubilæet på dagen, hvor det netop var præcist 50
år siden, de første elever holdt deres indtog på skolen.
Den dag – 50 år tilbage – startede omkring 70 elever på
efterskolen, hvoraf en stor del var unge fra Grønland,
som var kommet til Danmark for at færdiggøre grundsko-
len. De grønlandske elever prægede i skolens første år
elevholdene og var med til at lægge grunden til det, der
viste sig som en holdbar skoleidé og som nu, 50 år se-
nere, lever i bedste velgående.

Senere på forsommeren, den 17. juni markerede skolen
jubilæet med en reception. Og også denne dato var sær-
ligt udvalgt, da det på datoen her var præcist 50 år siden
den officielle indvielse af skolen fandt sted – og en begi-
venhed, hvor der også var gæster med, som deltog den
17. juni 1972.

I den sidste del af 2022 vil der være forskellige arrange-
menter på skolen, der ligeledes skal markere jubilæet.
Første gang bliver mandag den 5. september, hvor sko-
len invitere Hørbys borgere inden for til aftensmad og til
foredrag med den tidligere Hørby-dreng, René Dahl An-
dersen, der fortæller om sine 12 år i tjenesten som
narkobetjent på Vesterbro i København og fra andre op-
gaver inden for Politiet.

Foråret er også brugt til markering af, at Hørby Eftersko-
le har fået ny viceforstander idet Ole Læborg efter mere
end 40 års ansættelse på skolen – heraf 20 år som vice-
forstander – har valgt at stoppe for at gå på efterløn.

Som Oles afløser er Louise Gregersen pr. 1. august ble-
vet ansat som ny viceforstander og indgår nu i skolens
ledelse. Louise begyndte sin Hørby-tid som praktikant i
forbindelse med sin læreruddannelse, og siden hun har
været vikar og fra 2008 fastansat som lærer på skolen.

Se mig som den jeg er og vis mig, hvem jeg kan bli-
ve
Men, et ny efterskoleår er skudt i gang, hvor eleverne i
velkomsttalen blev opfordret til først at stikke en finger i
jorden og gøre klar til 10 måneders efterskoleliv. Derefter

handler det om at vise, hvad man dur til, og hvor det er
vigtigt at tale sin sag og lade andre omkring sig få lov til
at se det menneske, man er.

Efterskolen med alle dens aktiviteter, tiltag og mulighe-
der skal have lov til at komme ind under huden på her
enkelt, og det kræver åbenhed, så fællesskabet på sko-
len, sammen med de nye efterskolevenner og de ansat-
te, kan vokse sig stort og stærkt.

Og det er alle så gået i gang med. I de første uger ople-
ver eleverne en vekslen mellem forskellige aktiviteter,
der skal lægge et godt grundlag for efterskoleåret og så
almindelig skolegang efter skemaet, hvor det ikke mindst
er arbejdet med elevernes styrker og foretrukne lærings-
stil, der er i fokus.

Således har der allerede nu været ture ud af huset, fysi-
ske udfordringer og grænser, der er blevet flyttet, alt
imens arbejdet med at lære folk at kende og finde ven-
ner er i gang rundt på fællesarealer og i hjørner og af-
kroge på skolen.

Af Mogens Vestergård Pedersen,
forstander på Hørby Efterskole
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Vi ses mandag ved
Spejderhuset på
Brombærvej i Hørby.

Bæver/Ulve (0.-2. klasse)
kl. 16.30-17.45

Junior Spejdere
(3.-5. klasse)
kl. 18.30-20.00

Trop/Senior (6.-8. klasse)
kl. 18.30-20.00

Rovere (over 18 år)
mødes ca. en gang i kvar-

talet 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/for-
ælder og har lyst til at give
en hånd med, er du også
meget velkommen.

Yderligere info på
Facebook/ Hørby-Dybvad
Spejderne eller
kontakt Gruppeleder
Søren Aaen Hansen.

snakket med spejdere fra Israel, Tunesien, Nepal, Eng-
land og Norge. Vi havde slået lejr sammen med
Østervrå Gruppe, og havde forinden holdt et par møder
sammen med dem, vi kendte jo også spejderne fra
Skagen, der lå lige ved siden af. Ellers er det jo bare
snakke med nye venner man møder på aktiviteter, og
dem var der mange af: Vi lavede Indisk Samosa sam-
men med en patrulje fra Norge og England, prøvede
Vintage Spejd, klatrevæg, lavede snemænd, talje-tov-
trækning, hvor juniorne vandt stort over trop-senior-le-
dere og meget andet. Der blev også byttet mærker og
tærklæder med andre spejdere, og vi var inviteret til
arabisk aften, hvor vi fik danset, smagt tunesiske retter,
lavet henna-tatovering, hygget og snakket. Der var
langt at gå fra den ene ende af lejren til den anden, op
på torvet og kigge efter gifler eller andet i supermarke-
det, i spejdersport eller 55Nord, hvor de havde masser
af spejdergrej. Eller forbi og se fra en af udkigsposter-
ne, skibakken, hvor lejrens flamme brændte, eller an-
dre, hvor man kunne se det meste af lejren, forbi nogle
af de kæmpe store indgangsportaler, klatrevægen, an-
dre byggerier eller lejrens vartegn med de 17 Verdens-
mål. Vi var i Roskilde en af dagene, hvor der var aktivi-
teter i byen og skattejagt i domkirken. En aften kom po-
litiet til vores lejrbål, hvor vi hyggede hjemme i gruppen
med sange, sanglege, sketch og råb - de havde fået
klager over, at vi larmede for meget..!! Men råb skal da
råbes... Og heldigvis var det også bare Rene, der hav-
de mødt dem på lejren, og lokket dem til at tage fusen
på os andre... Sådan en lejr er bare en oplevelse, der
kom også mange besøgende på lejren. Der var et væld
af mennesker lige meget hvor du var henne, især til lej-
rbålene, hvor alle var samlet, vi havde sammen med
Østervrå gruppe fået gule kasketter, så vi nemmere
kunne finde hinanden, hvilket var meget praktisk, og
nogle spottede os også til det store lejrbål. Sådan en
lejr er ikke nem at forklare, det er bare fedt at deltage i.

Spejderåret er netop startet igen, hvor vi har forskellige
spejderting og mærker på programmet, men vi skal
også afholde sponsorløb d. 5. september, til stranden
og i Millerskoven.

Spejderhilsen fra Hørby-Dybvad

Hørby-Dybvad Spejderne

I Skæve kirke blev 2 af vores spejdere konfirmeret, og
som vi plejer, var vi ledere forbi med faner for at fejre
dem - måske lagde I mærke til, at de havde et
spejdertørklæde på, de er nemlig igang med at tage et
mærke, hvor de skal bære deres tørklæde hver dag i
et helt år. Det er ret sejt, da det viser, hvor stolte de er
over at være spejdere, det må give en masse spørgs-
mål i løbet af det år. Feline blev også på sidste sko-
ledag kåret som årets spejder. De 2 tropspejdere har
allerede booket plads på et spejderleder-kursus Ro-
land 2, der var konfirmationsgaven. De har desuden
smittet i gruppen, så alle vores juniore også er i gang
med at tage “Tørklædemærket”; i daglig tale bare kal-
det “365”. De bliver færdige i løbet af august-septem-
ber, hvor også to seje spejdere, Feline og Marko, har
fortjent “Shorty”; et år i shorts til alle spejderarrange-
menter.

Vores Bæver- og Ulve-Spejdere var på Kristi Himmel-
fartsløb i Søparken, hvor vi havde inviteret spejdere i
samme aldersgruppe fra distriktet. Der kom flokke fra
Skagen, Mosbjerg og Jerslev til en herlig dag med
skøre opgaver over temaet Skarnsstreger; vi nød
dagen i det flotte vejr, sammen med dem, der var til
Lystfiskerdag.

Vi mødte mange af de samme spejdere, da vi var på
MUS-lejr på Thorup Hede, her var så en del flere, ca.
800 tilmeldte fra det meste af Nordjylland, og fra alle
spejderkorps. Det var en herlig weekend med sjove
opgaver, bl.a. Kokos-kop, Navnemærker, genbrugs

opfindelser og masser af lege, hygge, store lejrbål
med udklædte i årets tema Asterix og Obelix samt
gudstjeneste.

Både junior, Trop og senior-spejdere stod for vores de-
pot ved Voergård Slot ved Coast2Coast løbet, vi slog
det sammen med mærket 24 timer, da vi jo alligevel
skulle være vågne hele natten og sluttede af med en
dukkert ved stranden i Lyngså. Vil man tage den ud-
fordring som tropspejder, må man holde sig vågen i 36
timer, så det gjorde Feline lige. Det er en sjov ople-
velse at møde alle cyklisterne i løbet af natten, og de
var glade for de pølsehorn, vi havde bagt, med hjælp
fra forældre.

En aften ved spejderhuset blev vi overrasket af et par
herrer fra Civitan Club i Sæby, de havde udvalgt leder-
ne fra Hørby-Dybvad til at blive årets Civitan-Borger,
for at anerkende vores arbejde for børn og unge. En
flot pris med plade og guldbogstaver til at pynte i
spejderhuset, samt en pengegave på kr. 5000,- som
er brugt til to sæt trangia og en brændekløver.
Vi havde også en skøn Sankt Hans aften, med 50 gæ-
ster til helstegt pattegris, og som vanligt kom mange
flere fra byen til det flotte bål og tale en herlig sommer-
aften.

SL2022 -det var da nok årets oplevelse for Junior- og
Tropspejdere; 9 dage sammen med 32.000 spejdere
fra hele verden, 52 nationer - de fleste spejdere godt
nok fra alle spejderkorps i Danmark, men vi fik også
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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:
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

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

Terkel Andersen, kirkeværge - Skæve
Solholtvej 17, 9352 Dybvad
Tlf. 3069 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.

I bliver hentet på skolen og følges tilbage igen
inden skolebussen kører kl. 15.25.

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 Sognehu-
set i Hørby.
Vi øver sammen med kirkekoret.

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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September
4/9 Skæve 10.30 MV 12. søndag efter Trinitatis
11/9 Hørby 9.00 PFS 13. søndag efter Trinitatis
18/9 Skæve 10.30 MV 14. søndag efter Trinitatis. Høstgudstjeneste
22/9 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
25/9 Badskær 10.30 MV 15. søndag efter Trinitatis. Familiehøstgudstjeneste

Oktober
2/10 Skæve 10.30 MV 16.s.e. Trinitatis
9/10 Badskær 10.30 TRR 17.s.e. Trinitatis, Festgudstjeneste med Biskoppen
16/10 Skæve 10.30 MV 18.s.e. Trinitatis
23/10 Badskær 9.00 KBA 19.s.e. Trinitatis
30/10 Skæve 14.00 MV 20.s.e. Trinitatis, BUSK

November
6/11 Skæve 10.30 MV Alle helgen, oplæsning af navne
6/11 Hørby 19.00 MV Alle helgen, oplæsning af navne
13/11 Skæve 9.00 TKA 22.s.e. Trinitatis
17/11 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
20/11 Badskær 10.30 MV Sidste søndag i kirkeåret
27/11 Skæve 10.30 MV 1. søndag i Advent, Kirkekoret medvirker

December
4/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent, Juleoptakt
11/12 Skæve 9.00 KBA 3. søndag i Advent
18/12 Badskær 10.30 MV 4. søndag i Advent

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

på vores facebookside
“Skæve, Badskær
og Hørby Kirker”

og vores hjemmeside
www.skaeve-hoerbysogn.dk

Følg os

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 december!
Indlæg til sognebladet kan sendes til sogneblad@skaeve-hoerbysogn.dk

Deadline for næste sogneblad: 1. november 2022

Hørby Kirke som
sæsonkirke

Fra Allehelgen til Påske sæn-
kes aktivitetsniveauet i Hørby
Kirke for at spare på udgiften til
opvarmning.

Der vil blive holdt gudstjeneste
Juleaften, ligesom kirken åb-
nes for kirkelige handlinger
(begravelser og bryllupper)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,-.

Tirsdag den 13. september
Tirsdag den 11. oktober
Tirsdag den 8. november

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 - KBA: Kristian Brogaard Andersen

Kirkebilen

Gudstjenester, Dybvad Ældrecenter
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Sogneaften med Peter Ulvsgaard
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 i Sognehuset i Hør-
by. Kaffe 20,- Se side 11

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 18. september kl. 10.30. Kirkekoret med-
virker. Se side 3

Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 22. september kl. 17.30 i Skæve Kirke. Se
side 11

Høstgudstjeneste i Badskær Kirke
Søndag den 25. september kl. 10.30. Familiegudstjene-
ste, ”Gospel for Børn” medvirker. Se side 3

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 10

Sogneeftermiddag med Raymond Jensen
Tirsdag den 4. oktober i Sognehuset i Hørby fra kl.
14.00 – 16.00. Kaffe 20,- Se side 11

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 13. oktober kl. 9.30-11.30. Se side 8

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 27. oktober kl. 9.30-11.30. Se side 8

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 27. oktober kl. 16.30. Se side 10

BUSK i Skæve Kirke
Søndag den 30. oktober kl. 14.00. BUSK står for: Børn,
Unge, Sogn og Kirke.
Ved gudstjenesten medvirker både børn og unge. Se
side 8

Sogneeftermiddag med Lars Birk Mortensen
Tirsdag den 1. november i Sognehuset i Hørby fra kl.
14.00 – 16.00. Kaffe 20,- Se side 11

Alle helgen i Skæve og Hørby Kirke
Søndag den 6. november: Skæve Kirke kl. 10.30 og
Hørby Kirke kl. 19.00
Ved gudstjenesten vil navnene på årets døde blive læst
op.

Sangaften i Badskær Kirke
Tirsdag den 8. november kl. 19.00. Organist Jørn Hald
spiller til nye og gamle sange. Se side 16

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 10. november kl. 9.30-11.30. Se side 8

Globale Fortællere i Badskær Kirke
Onsdag den 16. november kl. 19.00. Se side 11

Kirkens Fortælletime i Badskær Kirke
Torsdag den 17. november kl. 17.30. Se side 11

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 24. november kl. 9.30-11.30. Se side 8

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 24. november kl. 16.30. Se side 10

1. søndag i Advent i Skæve Kirke
Søndag den 27. november kl. 10.30 Familiegudstjene-
ste i Skæve Kirke. Vi tænder det første lys i advents-
kransen, kirkekoret medvirker. Se side 16

Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag dag den 4. december kl. 16.00. Festlig optakt
til julen med musik, sang og optrin. Børnegospelkoret
og minikonfirmanderne medvirker. Se side 16

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 6. december kl. 14.00 – 16.00 i Sognehu-
set i Hørby. Adventshygge. Husk lille pakke til pakke-
spil. Se side 11

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 8. december kl. 9.30-11.30. Se side 8

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 15. december kl. 19.00 holdes et brag af
en julekoncert med Kirkekoret.


