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Lyset skal skinne midt i mørket
eller: Gud sparer ikke på lyset.

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

Lys og liv hører sammen, for lys er livsnødvendigt. I år
fylder lyset meget i vores bevidsthed, som noget der er
for lidt af på, noget vi skal spare på.

I begyndelsen af Johannesevangeliet kan man læse
juleevangeliet, og her spiller lyset en stor rolle. Ordene
er anderledes end dem, der lyder fra Lukasevangeliet
juleaften:

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og
Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt
blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som
er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset
skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det
sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at
komme til verden.”

”Lyset, der oplyser mørket” er et billede, der er let at
forholde sig til – særligt lige nu: Dagene er korte, det er
mørkt udenfor, og i år skal vi ovenikøbet spare på lyset.

Før man begyndte at holde jul i Danmark, fejrede man
solhverv, når mørket vat tættest. Man vidste, at lyset
snart igen ville få magt, at det ville besejre mørket.

I bund og grund er det også det, vi fejrer i den kristne
jul. Men der er en afgørende forskel. For de gamle
nordboere var kampen mellem lys og mørke, en kamp
og et kredsløb, der fortsatte uden ophør, som et hjul
der drejer: Dag veksler med nat, sommer med vinter.
I en evig og uophørlig kamp bliver det gode og det
onde, lyset og mørket ved med at veksle og kæmpe om
magten.

Med Jesu fødsel blev dette kredsløb brudt.
I Jesus viste Gud os sin kærlighed, der ikke forsvinder
igen eller veksler som dag og nat.
Guds kærlighed og lys er her hele tiden og skinner midt
i mørket!

For Gud sparer aldrig på lyset!

Med ønsket om en lys advents- og juletid
samt et velsignet nytår

Må Herren lyse for din fod,
så du kan finde frem
og må vinden være varm og god,
må vejen være nem.
Og må Herren give kraft på ny,
når du er uden mod.
Må dit mørke blive morgengry
med lys i overflod.

Arne Andreasen, 2009

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

Lene Jacobsen
Humlevej 5, Hørby
Tlf.: 25476306
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Juleaften til familiegudstjenesten i Badskær kirke kl. 10.30spiller vi krybbespil og her har vi brug for dig til at spillekamel, engel, Josef eller hyrde.

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

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

Krybbespiljuleaften

Vi øver torsdag den 22. decemberkl. 13.30 - 15.00 i Badskær kirke

Kom i julestemning til vores brag

af en julekoncert i Skæve Kirke.

Indslag fra Ki
rkekoret,

Fløjtenist Britt
a Aarup,

Organist Jørn
Hald

og Kirkesang
er

Rikke Flinck o
g

Kristiane Vols
gaard.

Torsdag den 15. december 2022

kl. 19.00 i Skæve Kirke
koncertJULE

FRI
ENTRÉ
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Åben igen

Skæve-Hørby Pastorat 2021 / 2022

Efter et par år med coronalukninger og restriktioner
kunne vi alle i løbet af vinter og forår ånde lettet op, da
der atter kunne arrangeres, og ikke mindst afholdes,
gudstjenester og andre arrangementer i vore sogne.

Kirkens personale og menighedsråds bekymring om,
hvorvidt menigheden atter talrigt ville deltage i kirkelivet,
- måske på grund af betænkeligheder eller ændrede
vaner, blev ret hurtigt afløst af en glæde over, at nu
»kørte det igen”. Stor tak til alle for forståelse, støtte og
tålmodighed i denne, indtil 2020, helt uprøvede situation!

Helt uden forudgående sygdom eller symptomer døde
vor organist Bo Møller kort før jul i ‘21. Det er ikke at
overdrive, at Bo var elsket af menighed og ansatte.
Naturligvis på grund af hans musikalitet, men også, og
ikke mindst, hans personlighed med humor og varme. I
en landsdækkende avis stod der efterfølgende, at: ”Når
Bo spiller, er det som om himlen åbner sig”. At vi fik lov
at møde, bruge og nyde Bo, er vi yderst taknemmelige
for!

Erfaringer fra nærmest utallige landsogne viser, at det
kan være uhyre svært at finde og få ansat en ny
organist. Lykkeligvis havde vi heldet med os meget
hurtigt. Jørn Hald er nu vores mand ved tangenterne.
Han er bosiddende i Hals og møder trofast op, og vi
nyder et imponerende rytmisk spil og hans medleven i
sogn og kirke. Stor beundring og mange rosende ord har
vi mødt fra rigtig mange fra nær og fjern. Jørn har nogle
musikalske events i støbeskeen, og vi glæder os til at
bære og være med.

Med beklagelse har vi årets løb måttet sige farvel til
Kirkebandet. Selv om vi nok vidste, at dets eksistens var
på lånt tid, er det ærgeligt og et savn. Men de unge
mennesker skulle videre i livet med uddannelse og
arbejde og det er helt forståeligt. En kæmpe tak til Jer og
Esben Højen for formidable musikalske oplevelser og de
bedste ønsker for Jeres fremtid. Vi lever i håbet om, at
nye talenter vil bruge musikrummet i Sognehusets
kælder.

Og kirkegårdene. Igen, igen. De talrige udfordringer,
med de stadig faldende indtægter på grund af ændrede
strukturer, færre kistebegravelser, flere slettede
gravpladser osv. fylder meget blandt kirkegårdens
personale og i menighedsrådet. De 2 gravere og 3
gravermedhjælpere har også i år udført et enestående
arbejde for at få alle 3 kirkegårde til at fremstå
harmonisk med nye tiltag som staudebede,
sanseområder og på sigt muligvis også områder for vilde
blomster og lignende. Menighedsrådet modtager meget
ofte rosende ord fra besøgende, stilet til personalet for

I anledning af genåbningen af Badskær Kirke plantede konfirmanderne blomster, lige som der både var Kirkens Fortælletime og kirkecabaret med indisk servering og musikalske indlæg

Årets konfirmanders første mødegang

Børnehøstgudstjeneste i Badskær Kirke

Gospel for børn, kirkekor og konfirmaner til årets BUSK-gudstjeneste i Skæve Kirke

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke
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venlighed og kompetence. Det er en enormt lang proces
med disse ændringer, da de 30 års fredningstid på
kistegravsteder er en næsten altafgørende faktor. Tak til
et ihærdigt graverteam og tak for forståelse og
tålmodighed hos brugere og besøgende på
kirkegårdene.

Efter ca. 10 års forberedelse kunne vi lige efter nytår
igangsætte ombygningen af Badskær Kirke. Det var
virkeligt med ”ydmygt sind”, at frivillige fra sognet og
senere håndværkerne tømte kirkens kor og skib for alt
løsøre og indhold. ”Det er, som om vi gør noget, der er
forbudt” ytrede en håndværker. Og det var nok en
gængs følelse, trods det, at øverste kirkelige
myndigheder sort på hvidt havde fastlagt, at ”der ikke var
noget af historisk eller lokal værdi”. Godt et halvt år
senere kunne de få bevarede genstande som døbefont,
kirkeskib og udvalgte lysestager tilbage i et totalt ændret
og betagende smukt kirkerum. Vi er dybt taknemmelige
over resultatet med harmonisk inventar og smukt
udvalgte farver. Det var virkelig en milepæl, da vi midt i
august kunne holde en ugelang feståbning af en kirke
med nye muligheder for udfoldelse, nye køkken- og
toiletfaciliteter osv. Kirken er også efterfølgende taget i
brug til nogle af de mange andre tiltag, vi har drømt om.

Den globale verdenssituation og dermed energiprisernes
himmelflugt har i voldsom grad givet, også Skæve-Hørby
sogn, akutte udfordringer. Vi har 15 bygninger, hvoraf de
9 kræver en form for opvarmning. Det er vi naturligvis
nødsaget til at handle på. Vi må holde alt frostfrit, og
udendørs belysning er sløjfet. Menighedsrådet har
vedtaget, at Hørby Kirke kun vil være åbent for ønskede
kirkelige handlinger fra allehelgen til påske. Ingen
gudstjenester, undtaget dog juleaften.

Siden besøget i Indien i februar 2020, har det grundet
coronakrisen været småt med kontakt og samkvem med
venskabsmenigheden i Tamil Nadu. Men for nylig blev
det muligt at iværksætte et projekt med skolebyggeri i
Koo Kallakurichi. Det bliver spændende at kunne følge
dette, og vi håber inderligt at kunne arrangere en tur for
interesserede, måske til indvielsen! I forbindelse med en
stor kostskole er der et gæstehus med en form for
kantine, og faktisk med en del værelser / senge og
ordentlige badeforhold. Dog er der pt. en del
diplomatiske uoverensstemmelser, som Danmark og
Indien skal have løst.

I anledning af genåbningen af Badskær Kirke plantede konfirmanderne blomster, lige som der både var Kirkens Fortælletime og kirkecabaret med indisk servering og musikalske indlæg

»Takkegræskar«

Gospel for børn, kirkekor og konfirmaner til årets BUSK-gudstjeneste i Skæve Kirke

Høstgudstjeneste i Skæve Kirke



Kirkens Fortælletime med besøg af Klovnen Bibi

Sogneeftermiddag i Badskær Kirke

Festgudstjeneste med biskop
Thomas Rejnholt Rasmussen

Lystænding til Allehelgen i Hørby Kirke

Med 3 kirker og alle dertil hørende bygninger, er der
desværre næsten altid hængepartier vedr.
vedligeholdelse. I det kommende år står Skæve Kirke for
tur. Hele blytaget på sydsiden ligger løst efter en storm,
alle jernvinduer i skib og kor truer med at falde ud på
grund af rust, og bjælker og murankre i tårnet har mistet
deres styrke. De første skridt til handling er taget, og et
arkitektfirma arbejder nu på et samlet projekt til
udførelse efter vinteren. Som energibesparende tiltag
skiftes vinduer og dør i Sognehuset ud mod gaden, der
installeres efter planen varmepumpe i graverboligen i
Badskær, og muligvis forsatsvinduer i Hørby og
Badskær kirker, samt undersøges muligheder for ekstra
loftsisolering i alle 3 kirker.

På trods af alle nævnte opgaver og udfordringer fastslår
vi ofte, i al beskedenhed, i menighedsrådet, at vi har et
rigtigt godt fælles sogn. En skare af frivillige, der bærer
og arbejder med, og et personale, der er foran med
visioner og tiltag til gavn for menighed og kirke.

Med håb om et velsignet nyt kirkeår og tak til alle for
2022.

Skæve-Hørby Menighedsråd
Henning Holm Olesen
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SOGNE
eftermiddag

Vi mødes første tirsdag i måneden i Sognehuset i Hørby
til foredrag, musik eller film og hyggeligt samvær.

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

Tirsdag den 6. december kl. 14.00
Adventsfest sang, musik, julehistorie og
pakkespil. Husk en gave til 20 kr.

Tirsdag den 3. januar kl. 14.00
Helligtrekongersfest med sang, fortælling,
quiz og musik.

Tirsdag den 7. februar kl. 14.00
Sogneeftermiddag

Tirsdag den 7. marts kl. 19.00
SogneaftenPR

O
G
RA

M

Januar: 5. og 19.
Februar: 2. og 16.
Marts: 2. og 30.
April: 13. og 27.
Kl. 9.30-11.30 i Sognehuset i HørbyPR

O
G

RA
M

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.

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

FORÅRSSÆSONEN

Krea-klubben sørger
for formiddagskaffe
og materialer.
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Dybvad Tunnelløb ‘22

TAK!

Tak til alle de 300 fantastiske walkere, løbehjul,
børnecyklister og løbere, som var med til at fylde byen
og omegnen med masser af motion og højt humør
ved årets udgave af Dybvad Tunnelløb.

Vejret var i dén grad med os - og der blev hygget på
ruten og i start-/målområdet.

Tak til Aktivitets- og Ældrecenteret for striktunnel, Jytte
for skjortetunnel, Børnehuset for krible-krable-tunnel,
Skoletunnellen, Jørgen Badskær for kreaturtunnel og
depot, samt Kokgården for halmtunnel.

Også en stor TAK til alle frivillige hjælpere for en
fantastisk indsats - uden jer var det ikke muligt.

Tak til Kim Kromand for den dejlige suppe, og
til alle de andre trofaste sponsorer, som gør det
muligt at holde en god økonomi - i år til fordel for
etablering af motionscenter i Dybvadhallen.

Det var en super dag - og vi glæder os allerede til
at se jer næste år med nye tunneller!

Vi ses!
Anders, Helle og Klaus
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Dybvad Børnehus

Børn og voksne
Antallet af børn i vuggestuen vokser fortsat, og der er nu
11 børn. I børnehaven er der pt. 31 børn. Grundet det
øgede børnetal, er Vivi blevet ansat på 30 timer i
børnehuset. Velkommen til Vivi.
Anne-Lise har søgt nye udfordringer i Aalborg
Kommune. Vi takker for et godt og langt samarbejde.
Dybvad Børnehus har i en årrække haft fælles ledelse
med Hørby Børnehus. Ledelsen har dog vedtaget, at
børnehusene fremover skal have delt ledelse, og
ansættelse af en ny leder til Dybvad Børnehus er derfor i
gang.

Markedsdag
Fredag d. 9. september havde forældrerådet arrangeret
Markedsdag i Dybvad Børnehus. Klokken 14 vrimlede
det derfor ind med forældre og bedsteforældre. De
næste par timer summede børnehaven inde og ude af
ægte markedsstemning. Børnene kunne riste
skumfiduser, vælte kegler, grave guld, spise popcorn og
meget mere. Regnen silede desværre ned, så mange
nød en kop kaffe og et stykke kage i køkkenet mens
snakken gik. Sidst på eftermiddagen optrådte
børnehavebørnene med et par sange.

Krop, sanser og bevægelse
Børnehuset arbejder for tiden med læreplanstemaet
"Krop, sanser og bevægelse". Det er et vigtigt område at
arbejde med, da det danner grundlag for både psykisk
og fysisk trivsel samt følelsesmæssig udvikling. I den
forbindelse lejer børnehuset hallen hver tirsdag
formiddag, så børnene får mulighed for at spille bold,
ræse på rullebræt, hoppe på hoppepude og meget mere.

Julerier
I løbet af november har børnene lavet hemmeligheder
og pakket dem ind til mor og far, så de er klar til at
komme under juletræet. I december plejer duften af
julebag at brede sig ligesom den gamle nisse på loftet
plejer at skrive breve og lave løjer i børnehuset. Tirsdag
den 13. december kl. 13 er der julegudstjeneste i Skæve
kirke sammen med Hørby Børnehus, hvor alle er
velkomne. Traditionen tro går de største børn i
børnehaven Lucia. Efterfølgende inviterer forældrerådet
på æbleskiver i børnehuset.

På vegne af Dybvad Børnehus, forældrerådet
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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

kvartalet og laver
klanmøder/arrangementer.

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

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

Hørby-Dybvad Spejderne

Vi har holdt møder i Badskær kirke og efterfølgende haft
lidt mere om kirken, lavet vores egne altertavler og
bønner, så bæver/ulve har nu fået kirkemærket.

Vejret er stadig skønt og mildt efterårsvejr til masser af
udendørs spejderaktiviteter, vi har været på løb, ved
stranden, nogle var dog også ude at bade, selvom det
var en blæsende dag/aften.

Bæver/Ulve er igang med at tage dolkebevis, vi har
været på tur i skoven og lært om naturen, og den er
også altid god at lege i. Vi er rigtig Naturfan, som
mærket også hedder, som vi er igang med. Vi har også
lavet pandekager over bål og signaleret med morse i
mørket.

Juniorer er også igang med naturmærket, de har
sammen med de store spejdere været i Millerskoven og
fundet bær til marmelade,de har også lavet af havtorn
fra stranden.
Der er blevet øvet knob og pionering, øksebevis er igang
og så selvfølgelig mad over bål af årstidens
ingredienser.

Sammen har vi afholdt sponsor-cykelløb i Dybvad, har
fik vi en herlig aften i det dejligste vejr, En kæmpestor
tak til alle sponsorer, både dem der havde sponsoreret
spejderne, der ialt fik cyklet over 15.000,- ind til
aktiviteter m.v. samt alle de firmaer, der havde
sponsoreret flotte gaver som præmier.

2 tropspejdere har været på Roland-kursus i
eftrårsferien, et kursus for unge ledere. Lederne har
været på overnatning ved Thorup Hedes flotte bålhytte
og lavet lækker mad over bål. Også klanen af gamle
spejder mødtes til en hyggedag i Sæby, der selvfølgelig
også sluttede af med bålmad.
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Hørby Børnehus

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

I Hørby Børnehus er der pt. 35 skønne børn i alderen 0-
5 år. Efteråret har nu indfundet sig, og lige om lidt banker
vinter og julen på døren. I år tror vi virkelig på en
julemåned, hvor der kan holdes fast i de gamle
traditioner med kirkebesøg, Luciabørn og
forældrearrangement. Vi ser i hvert fald frem til dette
midt i december.

Når vi går mod mørkere tider, sker der også et skift i
husets aktiviteter. Der bliver mere indetid og tid til
fordybelse og lidt mindre ude-leg. Efter flere år med
corona, hvor meget aktivitet skulle foregå ude, kommer
der nu et lidt andet fokus.

Siden sidst har vi endnu engang haft besøg af fotograf
Michael Løgtholt fra Støvring, som brugte en hel dag i
Børnehuset for at fange de bedste øjeblikke af børnene i
deres leg. Vejret var ikke helt med os, men det giver
også nogle skønne anderledes billeder. Efterfølgende
har forældrene kunnet gennemse en masse skønne
billeder og vælge enten printede billeder og/eller den
digitale version. Endnu en gang stor tak til Michael for at
lægge al sin energi i at få børnene til at føle sig trygge
og glade i hans selskab.

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

I uge 44 var der landsdækkende Spil-Dansk uge, og
igen i år deltog Børnehuset i Hørby Efterskoles Spil-
Dansk arrangement. Flere af vores skønne
medarbejdere deltog sammen med en rigtig mange børn
i alle aldre og gav den gas med en UHYGGELIG
Halloween sang, som børnene havde øvet rigtig godt.

På vegne af Hørby Børnehus ønsker
vi glædelig jul og godt nytår.

Forældrerådet

Onsdag den 8. februar
kl. 19.00 i Østervrå Kirke
med konfirmanderne fra
Dybvad og Torslev Skole
under ledelse af Joakim
Hejslet Jørgensen

Konfirmand
GOSPEL



Møderne begynder kl. 19.00 i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort.
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Fredag d. 9. december: Caféaften.

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

Alliancebedeuge: Tema: Glæde Alle aftner kl. 19.00

Tirsdag d. 10. januar: Dybvad Missionshus

Torsdag d. 12. januar: Tårs Sognegård
Bredgade 96
9830 Tårs
Tale v. Poul Nielsen, Lørslev

Fredag d. 13. januar: Kulturcenter Vendsyssel
Sæby Landevej 417
Sæsing
9830 Tårs

Tirsdag d. 24. januar: Generalforsamling

Fredag d. 27. januar: Caféaften

Tirsdag d. 7. februar: Videomøde

Fredag d. 17. februar: Caféaften

Lørdag d. 4. marts: Bibellørdag v. Jens Peter Rejkjær,
Hillerød. – Program følger.
Hjørring Missionshus
Dronningensgade 26
9800 Hjørring

Møder i Dybvad Missionshus
December 2022 - marts 2023

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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Tlf. 7021 6022 - www.nillesrejser.dk
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I uge 40 sættes der spot på brand, og mange skoler
underviser om brandforebyggelse i denne uge. Dette har
vi også gjort i 0. klasse på Hørby skole - det blev en uge
fyldt med gode snakke og oplevelser.

Vi har i klassen snakket om hvad der er godt ved ild, og
hvad der kan være farligt. Vi har lavet forskellige forsøg
og snakket om hvad der kan brænde og hvad der ikke
kan brænde. Vi har snakket om, hvordan vi tilkalder
hjælp og vi har lavet opgaver. Børnene har været
hjemme og tælle hvor mange brandalarmer, de har, og
om de virker!

Torsdag havde vi lavet en aftale med Falck i Sæby om at
kigge forbi. Kl 8.30 stod vi spændte og ventede på, de
kom. De kom kørende ind i skolegården med blink og
udrykning. Wauw!!! Det var stort Vi var rundt på hele
brandbilen og så en masse udstyr.Vi var også inde og
sidde i brandbilen.

Vi inviterede brandmændene ind til kaffe og ”brandkage”
efterfølgende. En rigtig god dag. Flere af børnene ved
nu, at de skal være brandmænd, når de bliver store
Fredag sluttede vores emne omkring brand, hvor
børnene fik udleveret diplomer.

Ps.: 1., 2. og 3. klasserne fik også et lille besøg af
brandmændene!

Branduge og musik på Hørby Skole

Tirsdag den 1. november havde skolen besøg af den
prisvindende folkemusikerkvartet PHØNIX. Det var en
koncert, som var arrangeret af ”Levende Musik i skolen”.

Alle elever havde, som optakt til koncerten brugt nogle
musiktimer på, at lære noget om folkeviser. De havde
også lære omkvædet til folkevisen ”Oksefaldet”

Forventningerne var kæmpestore, og de blev indfriet til
fulde. PHØNIX fortryllede os med iørefaldende melodier,
spændende sange, energiske rytmer og tankevækkende
historier. Med basklarinet, harmonika, diverse trommer,
rytmeinstrumenter, keyboard og sang gav de os en
uforglemmelig koncertoplevelse.

Resten af dagen kunne man høre flere af børnene gå og
synge sangene: ”Skru lu link for løjen, bunk for bøjen,
triller i løgum flira” (tjek ”PHØNIX – phonixfolk” på
youtube).

Glædelig JUL fra os alle
på Hørby Skole
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Døbte og viede i sognene

Velsignet i Skæve Kirke 27.
august: Jeanet og Rasmus
Bælum Sky�e

Døbt i Skæve Kirke 18. september:
Dean Hede Mørk

Døbt i Skæve Kirke 16. oktober:
Lærke Grøndallund Svendsen

Døbt i Hørby Kirke 5. november:
Mateo Willy Larsen

Døbt i Skæve Kirke 27. august: Carl
Bælum Sky�e

Døbefonten i Badskær Kirke

Døbt i Skæve Kirke 4. september:
Laurits Fjord Hejslet

Døbt i Skæve Kirke 4. september:
Aksel Hestvang Andersen

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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Efteråret har budt på en masse skønne oplevelser og
fester. Der er blevet kreeret fine efterårsting, klippet og
klistret, lavet æbletryk, pindsvine i ler, paraply-
æbletræer, ugle-poser mm, samt samlet frugt og bær fra
naturens frodige skattekammer, hvoraf der er lavet grød,
marmelade, boller og kager mm. til vores høstfest/
fernisering, der blev afholdt slut september.

Slut oktober havde vi halloweenfest, hvor der også var
lavet forskellige »uhyggelige« ting, bla. spøgelser i
fodaftryk og spøgelse-kastanier, halloween-glas m/lys og
spist »uhyggelig« mad.

Også Spil Dansk-dagen har vi været med i - dejligt også
at få rørt »musik-musklerne« for både børn og voksne.

Vi har været ude i blæsten, mærket vinden på vores
kinder, ude i regnen og plaske vandpytter og mærke det
kolde vand. I sandkassen er der lavet mudderkager, der
er samlet snegle og orme, i haven har vi gravet de sidste
kartofler og gulerødder op. Drivhuset er tømt og rengjort
for de sidste tomater og vindruer. I skoven har vi samlet
kogler, kastanier, agern, bog, mos og sjove pinde, som vi
skal bruge til juledekorationer, for nu er det snart JUL!
Så er det hemmelighedernes tid og vintermånederne
venter med nye oplevelser og stjernestunder.

God Jul ønsker
Humlevejs Privat Pasningsordning v/Lene Jacobsen

De Små Spirer v/ Birgit Stevn

Private Pasningsordninger i Hørby
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I efterårsferien var en gruppe børn fra SFO Hørby på
besøg på Dybvad Ældrecenter. Børnene fik en
rundvisning på ældrecentret, som de fleste aldrig havde
været i. Det var en øjenåbner. Og børnene måbede, da
de hilste på en beboer på over 100 år!
Efter rundvisningen blev der serveret saftevand og kage
til alle.

Herefter skar børnene græskarhoveder, så der kom de
mest uhyggelige og sjove ansigter ud af det.
Græskarhovederne blev dernæst anbragt uden for
hovedindgangen, hvor der så kunne stilles lys i, så de
kunne lyse op i den mørke tid. Under skærearbejdet blev
der talt om, hvordan man i gamle dage ikke havde
halloween, men til gengæld holdt store høstfester, og
græskar blev der lavet suppe ud af.

De ældre morede sig over børnenes spontane
væremåde og samtidig fik børnene mulighed for at se,
hvordan de ældre på centret lever. På den måde forstår
børnene bedre, hvordan deres bedsteforældre eller
oldeforældres liv på et ældrecenter ikke er et ubesøgt
tabu, men et mødested.

Der blev også sunget og spillet undervejs, da en af
pædagogerne havde taget sin guitar med, og der er jo
ikke noget, der samler og glæder som netop fællessang,
så det var alt i alt en rigtig god dag for både børnene og
de ældre. Derfor har SFO Hørby og Dybvad Ældrecenter
allerede aftalt genbesøg i kommende ferier i 2023, så
nye gode minder kan blive skabt.

Således får den mindre gruppe af feriebørn unikke
oplevelser og de ældre får en glad og rolig gruppe børn
at hygge sig med nogle timer.

Julehilsner fra
SFO Hørby

SFO Hørby på spændende besøg

Få en festlig start på nytårsaften, hvor organist
Jørn Hald med flere spiller nytåret ind til
gudstjenesten i Skæve Kirke.

Inden vi går hver til sit er der mulighed for at sige
“Godt nytår” med et lille glas og et stykke
kransekage.

Nytårsgudstjeneste
Lørdag d. 31. december kl. 14.00 i Skæve Kirke
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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: Jesper Koldtoft, Idskovvej 16, 9352 Dybvad.
Tlf. 2858 4246 Mail: jesperka@outlook.dk

�
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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. 13.30-15.00
i Sognehuset i Hørby.
Vi begynder efter juleferien den 12. januar.

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
ellers 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
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 begynder efter juleferien den 5. januar.

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

Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i
Skæve, Hørby og Badskær. Desuden laver vi
musicals og deltager i forskellige
korarrangementer med andre kor.

Korleder
Anne Hejslet

Gospel
for børn

Kirkekor og
ungdomskor

�
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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, De ni læsninger, Ældresagens Sangkor
24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste med krybbespil
24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften. Britta Aarup, fløjte. Jørn Hald, orgel/klaver
24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften. Britta Aarup, fløjte. Jørn Hald, orgel/klaver
25/12 Skæve 10.30 MV Juledag
26/12 Badskær 10.30 MV 2. juledag. Julesalmegudstjeneste
31/12 Badskær 14.00 MV Nytårsaften. Musikgudstjeneste
Januar
8/1 Skæve 10.30 MV 1. søndag efter H3K
15/1 Badskær 10.30 MV 2. søndag efter H3K
19/1 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
22/1 Skæve 10.30 MV 3. søndag efter H3K
29/1 Badskær 9.00 KBA Sidste søndag efter H3K
Februar
2/2 Skæve 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste, Kirkekor
5/2 Skæve 10.30 MV Septuagesima
12/2 Skæve 9.00 KBA Seksagesima
16/2 Skæve 17.30 MV Kirkens fortælletime. Fastelavn. Gospel for Børn. Tøndeslagning
19/2 Badskær 10.30 MV Fastelavn
26/2 Skæve 10.30 MV 1.søndag i Fasten
Marts
5/3 Badskær 9.00 PFS 2.søndag i Fasten
12/3 Skæve 9.00 KBA 3.søndag i Fasten
19/3 Badskær 10.30 MV Midfaste
23/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
26/3 Skæve 10.30 MV Mariæ Bebudelse

Gudstjenesteliste

Hørby Kirke som
sæsonkirke

Fra Allehelgen til Påske
sænkes aktivitetsniveauet i
Hørby Kirke for at spare på
udgiften til opvarmning.

Der vil blive holdt gudstjeneste
Juleaften, ligesom kirken
åbnes 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 20. december, Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 14. februar, Tirsdag den 14. Marts.

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

MV: Mette Volsgaard · TKA: Theis Kvesel Aaen · PFS: Peter Falk Sørensen - KBA: Kristian Brogaard Andersen

Kirkebilen

Gudstjenester, Dybvad Ældrecenter

�
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Næste Sogneblad

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

Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2023
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Kalender

Layout: Mette Volsgaard, Jesper Koldtoft, Svend Erik Volsgaard og Maria Kajgaard
Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern

Familiegudstjeneste i Skæve Kirke
Søndag den 27. november kl. 10.30. Se side 11

Syng julen ind i Badskær kirke
Tirsdag den 29. november kl. 9.30. Se side 3

Juleoptakt i Badskær Kirke
Søndag dag den 4. december kl. 16.00. programmet
veksler mellem musik, sang, optrin og læsning. Se side 11

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 6. december kl. 14.00 – 16.00. Adventsfest.
Husk lille pakke til pakkespil. Se side 8

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

Syng julen ind i Badskær kirke
Tirsdag den 13. december kl. 9.30. Se side 3

Julegudstjeneste for førskolebørn i Skæve Kirke
Tirsdag den 13. december kl. 13.00. For børnene i Hørby
og Dybvad Børnehuse og deres familier. De store børn
går Lucia-optog.

Julekoncert i Skæve Kirke
Torsdag den 15. december kl. 19.00 holdes den
traditionsrige julekoncert med Kirkekoret. Se side 3

”De ni læsninger” i Badskær Kirke
Søndag den 18. december kl. 10.30, Ældresagens
Sangkor medvirker. Se side 11

Julen synges ind på Dybvad Ældrecenter
Tirsdag den 20. december kl. 14.00 – 15.30.

Øve Krybbespil i Badskær Kirke
Torsdag den 22. december kl. 13.30 – 15.00. Se side 3

Julen i kirkerne se gudstjenestelisten side 22

Nytårsaften ”Musikgudstjeneste” i Badskær Kirke
Torsdag den 31. december kl. 14.00. Se side 19

Helligtrekongersfest i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 3. januar fra kl. 14.00 – 16.00. Se side 8

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 5. januar kl. 9.30 . Se side 8

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 19. januar kl. 9.30. Se side 8

Kirkens Fortælletime i Badskær Kirke
Torsdag den 19. januar kl. 17.30– For børn i alle aldre. Se
side 15

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 26. januar kl. 16.30. Se side 15

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 2. februar kl. 9.30. Se side 8

Kyndelmissegudstjeneste i Skæve Kirke kl. 19.00
Torsdag den 2. februar, Kirkekoret medvirker. Se side 11

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 7. februar fra kl. 14.00 – 16.00. Se side 8

Konfirmandgospel i Østervrå Kirke
Onsdag den 8. februar kl. 19.00. Se side 13

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 16. februar kl. 9.30. Se side 8

Fastelavn – Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 16. februar kl. 17.30. Efter gudstjenesten er
der pølsehorn, tøndeslagning og fastelavnsboller.
Se side 15

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 2.marts kl. 9.30. Se side 8

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 2. marts kl. 16.30. Se side 15

Sogneaften i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 7. marts fra kl. 19.00 – 21.00. Se side 8

Sogneindsamling
Søndag den 12. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp
landsindsamling (nærmere info følger)

Kirkens Fortælletime
Torsdag den 23. marts kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn
i alle aldre. Se side 15

Krea-klub i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 30. marts kl. 9.30. Se side 8

SalmeBongo i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 30. marts kl. 16.30. Se side 15


