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Kristentroens åndedræt

Af Sognepræst
Mette Volsgaard

På det seneste har Store Bededag været et af de store diskussionsemner og
stridspunkter. Jeg synes, det giver god mening at have en særlig dag hvor bøn-
nen er i centrum, og derfor vil jeg også begræde tabet af helligdagen. Bøn er
dog ikke forbeholdt en særlig dag – den hører til hele året.

Man kan kalde bønnen for Kristentroens åndedræt. Åndedrættet kan man ikke
undvære: døden indtræffer, hvis vi ikke trækker vejret. På samme måde er det
med troen: den lever at kontakten med Gud - uden bønnen, falmer troen.

I bønnen kan man kan orientere sig i livet. Og finde nye veje at gå.

I bønnen ligger også en forventning om at få svar, selv om det måske ikke er det
svar, man havde ønsket sig.

"Bønhørelse"

Jeg bad om styrke - og Gud gav mig vanskeligheder.
Jeg bad om visdom - og Gud gav mig problemer at løse.
Jeg bad om velstand - og Gud gav mig hjerne og muskler for at arbejde.
Jeg bad om mod - og Gud gav mig farer at overvinde.
Jeg bad om kærlighed - og Gud gav mig mennesker at elske.
Jeg bad om gaver - og Gud gav mig muligheder.
Jeg fik ingenting af det, jeg ville have, men jeg fik alt det, jeg havde brug for!

Ukendt forfatter

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

Lene Jacobsen
Humlevej 5, Hørby
Tlf.: 25476306

Påskens fantastiske fortælling
i 5 akter
Nu er det igen forår med fuglesang, blomster og lysere dage. Og med
foråret følger også kristendommens største højtid, hvor vi gennemlever
Jesu pine, død og opstandelse.

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

3. akt: Langfredag:
DOMFÆLDELSE OG DØD
Jesus anklages for at
være en forbryder,
der har overtrådt
både Guds og
menneskers love…
Og han dømmes til døden.

4. akt: Påskedag:
SEJR OG LIV
Tidligt påskemorgen
sker det, der ikke kan
ske: Jesus står op
af graven.
Sorg er vendt til glæde
– mørke til lys – død til liv!

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

5. akt: 2. påskedag:
HISTORIEN FORTSÆTTER
Flere af Jesu venner går til graven
i sorg, men møder den opstandne
Kristus.

2. april: Badskær Kirke kl. 10.30,
Minikonfirmanderne opfører påskespil.

7. april: Skæve Kirke kl. 10.30,
der veksles mellem læsninger,
fællessang og musik.

9. april: Hørby Kirke kl. 10.30,
festgudstjeneste.

6. april: Badskær Kirke kl. 18.00,
Kirkekoret medvirker og som en del af
gudstjenesten spiser vi påskemåltid
(lam) sammen (50 kr.)

Tilmelding: 9886 4110 eller mv@km.dk

10. april: Badskær Kirke kl. 10.30
musikgudstjeneste.

FØLG DRAMAET I KIRKERNE:

Påskens historie er som et drama i flere akter, hvor man ledes igennem
hele følelsesregisteret.
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Set og Sket i sognene

Krybbespil ved minikonfirmanderne 2. søndag i advent

Kyndelmisse i Skæve Kirke med Kirkekoret

Minikonfirmanderne på besøg i Hørby Kirke KreaKlubben har strikket til fordel for Indiens projektet

Fastelavnsfest i Skæve
Kirke med Gospel for børn

Konfirmandgospel i Østervrå Kirke

Sogneeftermiddag med Birger Skovholm

Adventsfest i Sognehuset

Julekoncert med Kirkekoret ved Anne Hejslet

Konfirmanderne spiller Kirkeårsspil
Ældresagens sangkor 4. søndag i advent

Korsang og krybbespil juleaften til familiegudstjenesten i Badskær Kirke

Børnehavejul i Skæve Kirke

Børnehavejul

Spejderne medvirker 1. søndag i advent
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Det er efterhånden mange år siden, vi i sognene tog
hul på det store Indien-projekt, som har været til gavn
for utallige børn og unge i én af de fattigste egne af
landet; nemlig Tamil Nadu i det sydøstligste hjørne af
Indien.

Igennem tiden er et enormt antal arbejdstimer, utrætte-
lige frivillige kræfter og en lang række spændende akti-
viteter gået til projektet, så vi nu (bl.a. i godt samar-
bejde med Rotary Sæby) har finansieret skolebyggeri i
landsbyerne Somasipadi, Sandapettai og Suviseshe-
puram. Ligeledes har vi - sammen med eleverne på
Dybvad Skole - hjulpet til under corona-epidemien. Der
er også købt elevcomputere, skolemøbler og under-
visningsmaterialer; og ikke mindst er der kalket væg-
ge, skiftet bliktage, opført skoletoiletter og meget mere.

Seneste skud på stammen er opførelsen af nye klas-
selokaler og drikkevandsfaciliteter i landsbyen Koo
Kallakurichi. Arbejdet gik i gang i efteråret og forventes
afsluttet til april, hvorefter vi ser frem til at kunne præ-
sentere billeder af det færdige resultat her i Sogne-
bladet. Men allerede nu kan vi med stor glæde vise
glimt fra de første dele af byggeprocessen, som vores
kontaktperson i ALC School Project, Sundar Gandhi,
har sendt til os...

Nyt om Indienprojektet
»Svanesøen« i Badskær Kirke

Kirkekoret opfører
musical i Badskær
Kirke to dage i træk
for forældre og
Hørby-Dybvad Skole

Påskemåltid

Tilmelding til Mette Volsgaard på
tlf.: 9886 4110 eller mail: mv@km.dk
Hvis nogen ikke ønsker lam, findes et alternativ.

Skærtorsdag den 6. april
i Badskær Kirke

Gudstjeneste kl. 18.00
Vi starter med gudstjeneste, hvor sognenes dygtige
Kirkekor medvirker.

Påskemåltid
Som en del af gudstjenesten spiser vi påskemåltid
(lam) sammen. Spisningen koster 50 kr. pr. person.

Familiegudstjeneste hvor årets
minikonfirmander viser hvad der
skete i påsken gennem drama .

Søndag d. 2. april kl. 10.30
i Badskær Kirke

Palmesøndag



Juniorprogram 2023
4. marts Geddetur Dybvad Søpark
25. marts Put & take, Ny Thorup Fiskepark
8. april Havørredfiskeri i Mariagerfjord
22. april Medetur til Katsig Sø
6. maj Geddetur
18. maj Familiefiskedag
19. - 21. maj Laksefiskeri i Storåen (fællestur

med Sæby og Frederikshavn)
3. juni Hornfisk
17. juni Moletur
1. juli Havørred i Voer Å og gedde, skalle,

aborre i Dybvad Søpark
12. august Krebsetur til Bangsbo Å
25. - 26. august Havørredkonkurrence/overnatning

i søparken
9. september Stør i Ny Thorup Fiskepark
23. september Medetur til Ryå
7. oktober Laks og gedder i Gudenåen
21. oktober Havørred i Voer Å og gedde, skalle

og aborre i Dybvad Søpark
11. november Fladfisk
25. november Gedder i Viborg Søerne
9. december Julebanko

Konkurrence som løber over hele året:

Fang flest arter. Fang alt fra hundestejler til tun. Tag et
foto af din fangst og læg det op på facebookgruppen
med en beskrivelse af hvilken fisk du har fanget.

www.voeraaspf.dk

Voer Å Sportsfiskerforening

          

 

                                                                                                
 

 

LØRDAG d. 1. APRIL kl. 18-01 i DYBVADHALLEN 

Entré + buffet kr. 275,- 

 

BILLETSALGET ER I FULD GANG 
Bordbestilling via www.dybvadboldklub.dk fra 1. marts 
Dørene åbnes kl. 17.30  Buffet kl. 18.30 
 

Arrangør: Dybvad Boldklub 
 

Find os på Facebook 

DYBVAD 

BILLET- 
SALG: 

Den nye fiske- og aktivitets-
bro i Søparken
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Dybvad AktivitetscenterSiden sidst

Julefrokost:
6. december blev der holdt en skøn julefrokost for bebo-
ere, pårørende, de frivillige og udefra kommende. Vi fik
rigtig lækker mad: Sild, fiskefilet, grønlangkål, medister,
flæskesteg og ris a’ la mande. Til kaffen var der lækre
småkager. Det var en rigtig dejlig dag, hvor snakken gik
på kryds og tværs.

Julekøretur:
19. december var der planlagt en julelystur. Vi kørte fra
centret kl. 15, hvor vi satte kursen mod Frederikshavns
Møllehus. Her startede vi med eftermiddagskaffe og lidt
godt til ganen - og sikke flot der var i Møllehuset, med
den lille smule sne og frost der var.

Herefter gik turen ned i Frederikshavns gågade, som vi
havde fået tilladelse til at køre igennem med bussen for
at se alt det smukke julelys. Hvor var det fint på trods af,
at der manglede lidt lys i den energibesparende periode.
På vejen hjem kørte vi indenom Sæby for lige at tjekke
deres julebelysning ud også. Tilbage på centret igen, her
var alle klar til at indtage aftensmaden efter en dejlig tur
med en masse indtryk.

Ældresagens Sangkor:
I december kom Ældresagens Sangkor og sang for os,
og det var som altid en hyggelig eftermiddag med sang,
kaffe og kage.

Julebanko:
I midt december blev der afholdt et stort julebanko med
en masse sponsorgaver, det var meget flot med alle de
gaver. Banko’en blev afholdt for beboere og personale.
Sikke nogle skønne timer sammen.

Julegudstjeneste:
Ingen december uden en hyggelig julegudstjeneste. Den
blev afholdt 20. december og vanen tro sang vi en mas-
se skønne julesange efter gudstjenesten. Hvor var det
dejligt - og skønt at der var så mange med. I pausen
blev stemmen smurt med kaffe og sirupslagkage, uhmm.

Syng sammen:
Så blev det januar, og Hyggeholdet havde planlagt en

syng sammen eftermiddag med beboerne. Der blev
sunget ud af det hårde liv, en masse gode forskellige
sange. Det var rigtig dejligt. Tak til hyggeholdet for at
komme og synge.

Sang og musik:
I februar var det planlagt at ”Lonnie og Bent” skulle
komme indenom til en eftermiddag med sang og musik.
Og sikke en fest det var. Der blev spillet på harmonika
og sunget en masse dejlige sange. Vi var så heldige, at
vi til kaffen fik brunsviger fra Hørby Bageri inden det
lukkede ned. Det var en dejlig eftermiddag.

Aktivitetscenteret flytter

Her på Dybvad Ældrecenter har der gennem mange år
været et Aktivitetscenter som har været benyttet af bebo-
erne og af borgere udefra - men nu er tiden kommet til,
at det skal flytte.

Vi glæder os meget til at samarbejde med skolen og
SFO. Vi tror på at vi kan få et godt samarbejde op at stå.
Vi håber også på at se mange nye brugere, for med en
målgruppe, der hedder seniorer på efterløn og pensioni-
ster i alle aldre, så kan Dybvad og omegn heldigvis brin-
ge mange brugere til Aktivitetscenteret.

Aktivitetscenteret har en del frivillige, Hyggeholdet, til-
knyttet, de fortsætter med at være en aktiv del af vores
dagligdag, og så kunne det være dejligt, hvis der er flere,
som kunne tænke sig at blive frivillig i Aktivitetscenteret.
Vi kommer til at starte nye aktiviteter, og har du et ønske
til en aktivitet, som du kunne tænke dig, at vi skal lave,
er du velkommen til at kontakte os.

Vi ser os selv som en vigtig del af lokalsamfundet, og vil
gerne være medspillere til et aktivt og meningsfuldt liv
for alle seniorer. Tidligere har vi bl.a. lavet events sam-
men med Borgerforeningen, som bankospil og koncert
med Peter Westh - og vi håber da at fortsætte samar-
bejdet og lave nye ting sammen.

Vores fremtidige virke på Dybvad Ældrecenter:
Dybvad Aktivitetscenter & Hyggeholdet vil stadig være
aktive på Ældrecenteret. Vi vil fortsætte med et par akti-
viteter om ugen efter beboernes ønsker, og derudover
planlægger Hyggeholdet en større aktivitet én gang om
måneden.

Med ønsket om et spændende og godt samarbejde med
kommende og nuværende brugere, skolen, samt ikke
mindst vores frivillige, glæder vi os til de nye opgaver.

Dybvad Aktivitetscenter
Ørnevej 6
Dybvad

Tlf: 23358352

SOGNE
eftermiddag

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

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

Tirsdag den 7. marts kl. 14.00
Kristian Brogaard, Sognepræst i Torslev
og Østervrå vil gennem fortælling og
fællessang fortælle om livet som
sognepræst og hvad han brænder for.

Tirsdag den 2. maj kl. 14.00
Inger Ejstrud fra Hørby vil fortælle om Røde
Kors store hjælpearbejde og hendes eget
arrangement i foreningen igennem 47 år.PR
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Marts: 2. og 30.
April: 13. og 27.
Kl. 9.30-11.30 i Sognehuset i Hørby
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O
G
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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 Børnehus

Datoer for foråret 2023:
Marts: 2., 23*, 30.
April: 27.
Maj: 11*, 25.

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.

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

FORÅRSSÆSON

Siden sidst har vi budt velkommen til Danilo, Thilde og
Mads i vuggestuen og er nu oppe på 11 børn.

Hen over vinteren har vi fået renoveret vores krybbe-
rum. Det betyder, at vi har haft mange håndværkere her
og maskiner, som har været spændende at følge med i
fra vuggestuen. Så der har været lidt byggeplads på vo-
res legeplads, derfor glæder vi os nu rigtig meget til
igen at kunne lege på den i de lysere kommende tider.

I samarbejde med kirke-kulturmedarbejder Maria har vi
startet musikalsk legestue hver anden tirsdag, hvor hun
kommer her i vuggestuen. Vi synger, laver sanglege,
puster sæbebobler, leger med tørklæder og rasleæg -
det er altså en fest.

I vuggestuen har vi også tilmed været med børneha-
vens Vildbasser og Krudtugler i hallen, som de er hver
anden tirsdag.

Vi har også planer om, at starte besøg op på byens ple-
jehjem sammen med børnehaven. Når vi laver sådanne
ting sammen, så mærker vi rigtig glæderne og fordele-
ne ved, at vi er et fælles børnehus og det vil vi gerne
gøre meget mere af fremover.

De bedste hilsner
Caroline og Hanne
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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

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
Nikolaj Tegllund

Hørby-Dybvad Spejderne

2022 blev afsluttet med en alletiders juletur for hele
gruppen i Kongebakken ved Tolne, den bød på masser
af hygge, dans, spil, konfekt og lækker mad, også mad
til fuglene i form af fine fedtkugler med korn. Og selvføl-
gelig var vi ude at gå i den flotte skov omkring Tolne.

Bæverne er alle rykket op og er nu Ulve, har afholdt fuld-
månemøde og fået hvert sit specielle ulvenavn. Vi har
været ude at lege i mørket, lavet refleksbrikker og øvet
førstehjælp, vi er blevet færdige med dolkebeviset, og er
stadig igang med Naturfan.Juniorer og tropspejdere har
også været i gang med førstehjælp, hvor vi endda havde
fået instruktør udefra, så det er blevet godt genopfrisket.
Så er der blevet lavet flotte fuglehuse, og de har fået en
grundig instruktion af kort og kompas, fordi næste møde
afholdes med orienteringsløb i Bangsbo.

Vi har valgt ny gruppeleder, Nikolaj Tegllund, der har væ-
ret spejder i over 20 år, de sidste 4 år i Hørby-Dybvad
Gruppe, hvor han også er leder hos Ulvene. Desuden er
han Houmand på Spejdercentret Houens Odde, og ved
at uddanne sig til lærer. Gift med Camilla og far til 3
børn.

Generalforsamling er netop afholdt, hvor 2 friske foræl-
dre har meldt sig til at være med i bestyrelsen, så den nu
har 5 medlemmer. De skal være med til at hjælpe ved
arrangementer omkring spejderhuset, og vi ser frem til
spændende møder og projekter.

På forårsprogrammet står der både knob, morse, flag og
internationalt, natur og pionering, og selvfølgelig skal vi
lave en masse sjov og tage nogle mærker, det starter ju-
niorer og tropsspejdere allerede på her i weekenden,
hvor vi holder mærkeweekend, og regner med at nå flere
både officielle og uofficielle mærker.

Der bliver senere overnatning ved spejderhuset også for
ulvene, og vi tager på MUS-lejr på Thorup Hede igen i
år. Vi skal også på sheltertur - og Sommerlejren for de
store spejdere går i år til Centerlejr i uge 29 på Houens
Odde ved Kolding.

Det var med tungt hjerte vi modtog meddelelsen om Esben Højens alt for tidlige
død. Esben døde den 29. januar 2023 efter en ulykke.
Igennem en lang årrække har Esben stået som frivillig leder af Skæve-Hørby
kirkeband. Et arbejde han påtog sig med stor trofasthed og engagement. Med
sit venlige og rolige væsen skabte han et trygt og frugtbart miljø for de unge,
hvor de kunne mødes og sammen udvikle deres musikalske evner. En uvurder-
lig indsats for de unge og for menigheden, som har haft glæde af Kirkebandet
ved højmesser, friluftsgudstjenester, koncerter, ungdomsarrangementer mv.
Esben var utrolig tjenstvillig, og mødte også gerne op som vikar for organisten.

Tak for engagement og trofasthed – tak for musikken!

På vegne af Menighedsråd og ansatte
Mette

Mindeord - Esben Højen

Skæve seniorklub
I Skæve er der oprettet en Seniorklub, hvor alle pensio-
nister, førtids-, invalide- og folkepensionister og alle
over 60 år er velkommen, når blot man bor i Frederiks-
havn Kommune.

Vi vil gerne prøve at lave nogle tiltag, der ikke er ret
mange af i kommunen, og slet ikke i vores del.

Vi har udendørs petanque, krolf (der er en blanding af
krocket og golf), der er også parkgolf, som kan sam-
menlignes lidt med minigolf, bortset fra at det foregår
på græs.

Petanque spiller vi hver lørdag formiddag fra kl. 10.00
til kl. 12.00.

Krolf og golf starter vi op søndag d. 25/3 kl. 13.00. Er
man interesseret i at deltage i nogle af delene, møder
man bare op.

Vi har det udstyr der skal bruges, det kan lånes.

Har man ikke mulighed for at møde op på de tidspunk-
ter, men gerne vil prøve, ringer man blot til Orla Hansen
tlf. 22990543 og aftaler et tidspunkt.

Håber vi ses!
Venlig hilsen Skæve Senior og I.F.

Skæve I.F.
Vi har desværre været nødt til at stoppe vores banko-
spil.

Vi har startet en hygge aften op i Klubhuset, hvor alle
er velkomne. Hvad kan man foretage sig sådan en af-
ten? Vi har dartspil, bobspil, kortspil og en hel del for-
skellige brætspil. Er man ikke interesseret i spil, kan
man hygge sig med håndarbejde, tale sammen m.m.

Vi har lavet en kalender over de faste aktiviteter,
der er i årets løb:

Fredag d. 17/2 kl. 19.00: Hyggeaften

Lørdag d. 25/2 kl. 10.00 til 12.00:
Petanque træning starter.

Fredag d. 17/3 kl. 19.00: Hyggeaften

Torsdag d. 23/3 kl. 19.00:
Generalforsamling Skæve I.F.

Lørdag d. 25/3 kl. 14.00: Opstartsfest

Fredag d. 21/4 kl. 19.00: Hyggeaften

Søndag d. 21/5 kl. 9.00: Petanque stævne

Fredag d. 23/6 kl. 18.30:
Sankt Hans med båltaler Jørgen Clausager, Østervrå

Nyt fra Skæve



Møderne begynder kl. 19.00 i Dybvad Missionshus,
hvis ikke andet er bekendtgjort.
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Lørdag d. 4. marts: Bibellørdag v. Jens Peter Rejkjær, Hillerød.
Arrangementet er i Hjørring Missionshus.
Se særskilt program.

Tirsdag d. 14. marts: Videomøde.

Fredag d. 24. marts – Søndag d. 26. marts:
Fælleslejr v. Bent Kjær Andersen, Kibæk.
(Park Vendia Hostel, Børge Christensens vej 5, Hjørring).
Se særskilt program.

Fredag d. 31. marts:Caféaften.

Fredag d. 14. april: Caféaften.

Tirsdag d. 18. april: Missionær Andreas Kildahl Fibiger, Ålborg.

Torsdag d. 27. april:Henrik Højlund, Århus – Kl. 19.30. Bemærk dato og tidspunkt.
Mødet er i Hjørring Missionshus.

Torsdag d. 11. maj: Kredsens Forårsmøde i Frederikshavn – Kl. 19.30.
Bemærk dato og tidspunkt.
V. missionær Henrik Dideriksen, Skive.
(Store Sal, indgang ved Abildgårdsvej 56).

Tirsdag d. 23. maj – Onsdag d. 24. maj:
Forårsmøde i Hirtshals Missionshus – Kl. 19.30.
Bemærk dato og tidspunkt.
V. LM prædikant Søren Pedersen, Nykøbing Falster.
(Vestergade 13, 9850 Hirtshals).

Fredag d. 26. maj: Caféaften.

Tirsdag d. 6. juni: Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen, Lørslev.

Fredag d. 30. juni: Caféaften.

Møder i Dybvad Missionshus
Marts - Juni 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

Juletræsfest
De små Spirer (Birgit Stevn) og Humlevejs private
Pasningsordning (Lene Hørbye Jacobsen) havde jule-
træsfest fredag den 16. december. Vi havde festen i
sognehuset. Vi var ca. 60 med forældre, søskende,
bedsteforældre - og der var også nogle oldeforældre.
En rigtig festlig dag, som vi alle havde glædet os til.
Vi startede med at byde velkommen, og Julemor kom
på besøg, hun sang og dansede rundt om juletræet,
som børnene selv havde lavet flot pynt til. Bagefter del-
te julemor gaver ud til børnene. Vi sluttede af med æb-
leskiver, kaffe/gløgg og saft. Det var en rigtig dejlig dag

Vi finder Julemanden i Aksels skov
Torsdag den 22. december var De små Spirer (Birgit
Stevn) og Humlevejs private Pasningsordning (Lene
Hørbye Jacobsen) i skoven for at finde julemanden,
noget vi havde glædet os til. Vi ledte overalt, bag træer-
ne, i hullerne i træerne, og vi kaldte på julemanden.
Vi fandt ham heldigvis hos Aksel, som havde pyntet et
juletræ i haven og dækket et flot julebord, som vi kunne
spise vores risengrød ved. En rigtig, rigtig dejlig dag.

Hilsen Birgit Stevn og
Lene Hørbye Jacobsen

Hørby Private dagplejer
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Døbte i sognene

Døbt i Skæve Kirke 22-1-2023: Le
Østergaard 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

Hørby Børnehus

I Hørby Børnehus er der pt. 36 skønne børn i alderen
0-5 år. Vi befinder os i en af de sidste vintermåneder og
håber snart på lidt mere sne, så de gode kælkebakker
kan blive udfordret.

December bød atter på gamle traditioner i form af
Lucia-optog i Skæve Kirke sammen med Dybvad
Børnehus. Mange forældre og bedsteforældre havde
taget fri for at se de ældste børn gå Luciaoptog. Bagef-
ter var der æbleskiver og kaffe/saft i Hørby Børnehus.
Skøn eftermiddag.

Hen over vinteren er der sat stor fokus på selvhjulpen-
hed blandt børnene. Det er med til at styrke børnenes
selvværd, når de lærer at mestre mange ting selv. Især
spisesituationer og i garderoben er der stor fokus på
selvhjulpenhed. Det er f.eks. valgt, at drikkedunken
gerne må blive hjemme og børnene i stedet øver sig i
at hælde vand fra små kander til kop. Der er indkøbt
tallerkner, som madpakken og frugt kan nydes af og
børnene hjælpes på skift til at hhv. dække bord, rydde
af, skære frugt mv.

I januar afholdt Børnehuset en smør-selv-dag som en
del af fokusområdet. Børnene bidrog med alt fra ønsker
til pålæg, indkøb, tilberedning og selvfølgelig smør-selv
på selve dagen. Succesen gentages ca. hver 2. må-
ned.

Forældrerådet arrangerede også i januar en Spis-sam-
men-aften, hvor familierne opfordres til at medbringe
aftensmad svarende til familiens størrelse. Alt maden
blev til et stort tag-selv-bord, der rummede alt fra suppe
til lasagne, pizza, pølsehorn, frikadeller, salat mv. Tak til
alle familier der deltog og tak til Børnehusets personale
for også at deltage. Stor succes!

Den kommende skolegruppe besøger jævnligt Hørby
skole og var bl.a. med til store læsedag. Der øves små

skoleopgaver både i Børnehuset og ved besøg på sko-
len. Besøg foregår sammen med de kommende sko-
lebørn fra Dybvad Børnehus, så børnene lærer hinan-
den at kende allerede inden de skal starte i skole.

Inden vinterferie afholdes der fastelavn for alle børnene
i Børnehuset – spændende at se hvilke skønne ud-
klædninger, der bliver fundet frem, og mon ikke tønden
indeholder lidt godt.

Forældrerådet brygger på at gentage sidste års succes
med Markedsdag – det bliver i juni som sidste år og
måske med lidt nyt i ærmet.

Inden vinterferie gentager Forældrerådet succesen
med Bag-for-Børnehuset. Vi håber på at forældrene
igen vil støtte godt op om forældrerådet initiativ, både
med at bage og købe. Overskuddet går bl.a. til oplevel-
ser på markedsdagen.

På vegne af Hørby Børnehus
Forældrerådet Dybvad Byudvikling afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
torsdag den 23. marts kl. 1900 i Søparkhuset

Er du endnu ikke andelshaver, og vil du have indflydelse på foreningens arbejde
med forskønnelse af vores by, så kig forbi

www.dybvadby.dk
for at se, hvordan det foregår.

Der kan inden generalforsamlingen tegnes andele á kr. 500,- ved direkte
henvendelse hos Dybvad Planteskole, eller ved indbetaling på MobilePay nummer

215618 (Dybvad Borgerforening) – husk at angive mailadresse.

Bemærk:
Andelstegning er en éngangsudgift – der er intet årligt kontingent.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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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2. Pinsedag holder Sæby, Understed, Karup,
Volstrup, Østervrå, Torslev, Hørby og Skæve
fælles friluftsgudstjeneste

Mandag den 29. maj kl. 10.30 i Søparken i Dybvad

2. Pinsedag

gudstjeneste i Søparken

UNG
DOMS
gudstjeneste
Fredag den 21. april

kl. 21.00 i Badskær Kirke

Stemningsfuld aftens-
gudstjeneste med musik,
stilhed og fokus på unge
- men alle er velkomne!

Fredag den 3. februar var der igen godt gang i
Fredagsspiloppen, hvor der var fastelavnsfest med
masser af flot udklædte børn og voksne.

Der blev slået katten af tønden og leget, spillet bold,
hoppet på hoppepude - og der var tatoveringer til dem,
der ville det.

Fantastisk hyggelig aften - og dejligt med så mange
glade børn; der var hele 104 deltagere denne gang!

Vi ses næste gang fredag den 3. marts til et brag af en
Fredagsspilop.

Dybvad Idrætsklub

Dybvad Boldklub
Søndag den 12. februar var der standerhejsning på
Dybvad Stadion for Dybvad/Hørbys seniorer, hvor 28
forventningsfulde spillere var mødt op.

På grund af den store ombygning ved/i Hallen, gled
Dannebrog denne gang til tops i en lidt mindre flag-
stang end sædvanligt.

Efter en god træning var der suppe og drikkevarer i
klubhuset - stor tak til Aase og Bent for at stå for det
praktiske arrangement.

Med ønsket om en god sæson!
Klaus Nielsen, formand

Kirkekoret
Torsdag d. 25. maj kl. 19.00 i Badskær Kirke
En aften med fællessang og optræden fra
Sognenes Kirkekor.

Syng med
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Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsam-
ling løber af stablen søndag den 12. marts 2023. Sam-
men gør vi en forskel for mennesker i nød.

Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra corona og tydelige
konsekvenser af klimaforandringer har kastet verden
ud i en alvorlig fødevarekrise.

Lige nu mærker vi alle de stigende priser og den
skyhøje inflation, og særligt verdens fattigste lande er
hårdt ramt. Lige nu har 345 millioner mennesker brug
for akut fødevarehjælp. Det tal var i 2019 på 135 millio-
ner.

Særligt lande som Etiopien og Kenya er hårdt ramt.
Afrikas Horn oplever den værste sultkatastrofe i 40 år
og ikke mindst her, dør mennesker af sult. Mere end 37
millioner børn og voksne oplever akut sult, og syv milli-
oner børn under fem år er fejlernærede i regionen.

Behovet for hjælp har aldrig været større!

Gør en verden til forskel – meld dig som indsamler
Søndag den 12. marts kan du være med til at gøre en
forskel ved at samle ind til konkrete løsninger og akut
nødhjælp, der redder liv. Det kan være uddeling af kon-

tanter, så familier kan købe mad og vand. Det kan være
såsæd til nye afgrøder, der kan overleve i lange perio-
der uden vand. Det kan være opsamlingssøer og van-
dingsanlæg, så høsten ikke går tabt.

Gå en rute og giv et træ
For hver indsamler, der går en rute, planter Folkekir-
kens Nødhjælp et træ i Etiopien. For verdens fattigste
familier er træer et spørgsmål om liv eller død. Træer
giver næring og skygge til jorden, og uden træer risike-
rer både mennesker og dyr at sulte. Når træer forsvin-
der, bliver marker forvandlet til ørken, hvor ingenting
kan gro.

I de hårdest ramte områder af Afrikas Horn har det ikke
regnet i mere end to år. Her er der akut brug for nød-
hjælp, så familierne kan overleve. Folkekirkens Nød-
hjælp uddeler kontanter, så familierne kan købe mad
og vand.

Den årlige sogneindsamling er en god og meningsfuld
måde for familier at være sammen på, og det samler
folk om en vigtig sag.

Folkekirkens Nødhjælp samler ind
Søndag den 12. marts kl. 10.00
(efter gudstjeneste kl. 9.00 i Skæve Kirke)
Mødested: Konfirmandstuen Skævevej 67

Efter indsamlingen er der pizza.

Tlf. 7021 6022 - www.nillesrejser.dk

Anni Nielsen er fraflyttet sognet, og har ved det nye kir-
keårs start ønsket at udtræde af menighedsrådet.

Gennem sit mangeårige medlemskab har Anni, trofast
og tjenestevillig, ydet en kæmpe indsats med de man-
ge praktiske gøremål, og også en årrække som kirke-
værge. Heldigvis er hun stadig i ny og næ parat med en
hjælpende hånd.

Stor tak til Anni!

Heldigvis var der valgt suppleanter - og Tove Christen-
sen fra Dybvad er velvilligt trådt ind i menighedsrådet.

Tove er os ikke ukendt, da hun i længere tid har bistået
ved mange og forskellige arrangementer.

Velkommen til Tove - vi håber på et mangeårigt og vær-
difuldt samarbejde.

Skæve-Hørby Menighedsråd
Henning Holm Olesen

Arbejdet med den nye fiske- og aktivitetsbro i Søparken
er nu tilendebragt med et superflot resultat - og broen
er allerede taget i brug af de mange, der dagligt færdes
ved søen.

Det er Dybvad Områdefornyelse, der har finansieret
projektet som én af de indsatser, der over de seneste
år er blevet etableret i byen. Områdefornyelsens midler
er nu efterhånden ved at være brugt til de formål, de
var bestemt til - og projektet nærmer sig således sin af-
slutning.

Tak til tømrerfirma Hugo Petersen fra Sæby for det sto-
re arbejde med etableringen af fiske- og aktivitetsbro-
en, der skal indvies officielt til foråret.

Ny aktivitetsbro i Søparken

Udskiftning i Skæve-Hørby Menighedsråd

Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder:
Tove Hosbond på 51565196, eller
tovehosbond@gmail.com

Der bliver lavet ruter i både Hørby og Dybvad.
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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
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

Tove Christensen
Esbenfald 7, 9352 Dybvad
Tlf. 2021 4524
Mail: tpchristensen@outlook.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. 13.30-15.00
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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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, Gospel for Børn
26/3 Skæve 10.30 MV Mariæ Bebudelse
April
2/4 Badskær 10.30 MV Palmesøndag, med påskespil
6/4 Badskær 18.00 MV Skærtorsdag, påskemåltid
7/4 Skæve 10.30 MV Langfredag, liturgisk
9/4 Hørby 10.30 MV Påskedag
10/4 Badskær 10.30 MV 2. påskedag
16/4 Skæve 10.30 MV 1. søndag efter Påske
21/4 Badskær 21.00 MV Ungdomsgudstjeneste
23/4 Hørby 9.00 KBA 2. søndag efter Påske
30/4 Skæve 10.30 MV 3. søndag efter Påske
Maj
5/5 Skæve 10.30 MV Bededag, konfirmation
6/5 Hørby 10.30 MV Lørdag, konfirmation
7/5 Badskær 10.30 MV 4. søndag efter Påske
11/5 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime, Pinse, Gospel for Børn
14/5 Skæve 9.00 TKA 5. søndag efter Påske
18/5 Hørby 9.00 KBA Kristi himmelfart
21/5 Badskær 9.00 KBA 6. søndag efter Påske
28/5 Skæve 10.30 MV Pinsedag
29/5 Søparken 10.30 Flere 2. pinsedag, fælles friluftsgudstjeneste i Dybvad
Juni
4/6 Hørby 10.30 MV Trinitatis
11/6 Skæve 10.30 MV 1. søndag efter Trinitatis. Kirkevandring ”På vej til kirke” inden
18/6 Badskær 9.00 KBA 2. søndag efter Trinitatis
25/6 Skæve 10.30 MV 3. søndag efter Trinitatis

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

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

Deadline for næste sogneblad: 1. maj 2023
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 14. marts - Tirsdag den 11. april
Tirsdag den 9. maj - Tirsdag den 13. juni

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
Gravermedhjælpere søges til Skæ-
ve, Hørby og Badskær kirkegårde

Stillingerne er på 37 timer pr. uge.
Aflønningen sker på timebasis.

Stillingerne er tidsbegrænset med op-
hør til den 30. november 2023.

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren-
og vedligeholdelse af gravsteder, kir-
ke, kirkegård samt udenoms arealer.

Havefest
i præstegårdshaven
Fredag den 9. juni kl. 18.00

Vær med til en hyggelig aften
med grill og sang.

Medbring kød til grillen,
så sørger Menighedsrådet
for tilbehør og drikkevarer.
I løbet af aftenen vil vi synge
nogle af sommerens sange.

Tilmelding til Mette Volsgaard
på mv@km.dk senest onsdag

den 10. juni.

Alle er
velkommen

Pilgrimsvandring
- på vej til kirke

Søndag den 11. juni kl. 8.00
ved Skæve Kirke

Vi går en kort pilgrimsvandring inden
gudstjenesten i Skæve Kirke kl. 10.30.

Vandringen starter og slutter ved kirken.

Undervejs er der indlagt små pauser
med tid til oplæsning og stilhed.

Vi slutter vandringen af med rundstykker
og kaffe.

Vi har nu fået udstyr til at vise
film på stort lærred i Badskær
kirke.
Vi vil derfor forsøge at starte
en filmklub, der skal mødes en
gang om måneden for at se og
diskutere udvalgte kulturfilm.
Interesserede kan henvende
sig til:
terkeluandersen@gmail.com

Filmklub
i Badskær kirke

7.
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KreaKlubben i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 2. marts kl. 9.30. Se side 10

SalmeBongo i Badskær Kirke
Torsdag den 2. marts kl. 16.30. Se side 13

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 7. marts kl. 14.00 – 16.00. Se side 10

Sogneindsamling
Søndag den 12. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp
landsindsamling. Se side 23

Kirkens Fortælletime i Badskær Kirke
Torsdag den 23. marts kl. 17.30– For børn i alle aldre.
Se side 13

Sangworkshop i Badskær Kirke.
Arrangør: De 10 Kirker
Lørdag den 25. marts kl. 10.00-16.30. Se side 22

Gospelkoncert i Badskær Kirke
Lørdag den 25. marts kl. 16.00. Se side 22

KreaKlubben i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 30. marts kl. 9.30 Se side 10

SalmeBongo i Badskær Kirke
Torsdag den 30. marts kl. 16.30 Se side 13

Palmesøndag med påskespil i Badskær Kirke
Den 2. april kl. 10.30 minikonfirmanderne medvirker.
Se side 6

Påskemåltid i Badskær Kirke
Skærtorsdag den 6. april kl. 18.00. Se side 6

KreaKlubben i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 13. april kl. 9.30 Se side 10

Ungdomsgudstjeneste i Badskær Kirke
Fredag 21. april kl. 21.00. Se side 20

KreaKlubben i Sognehuset i Hørby
Torsdag den 27. april kl. 9.30. Se side 10

SalmeBongo i Badskær Kirke
Torsdag den 27. april kl. 16.30. Se side 13

Sogneeftermiddag i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 2. maj kl. 14.00-16.00. Se side 10

Kirkens Fortælletime i Skæve Kirke
Torsdag den 11. maj kl. 17.30 om Pinse Se side 13

SalmeBongo i Badskær Kirke
Torsdag den 25. maj kl. 16.30. Se side 13

Syng med Kirkekoret i Badskær Kirke
Torsdag den 25. maj kl. 19.00 med Kirkekor. Se side 20

2. Pinsedag – gudstjeneste i Søparken, Dybvad
Mandag den 29. maj. 10.30. Se side 21

Sommerfest i Præstegårdshaven
Fredag den 9. juni kl. 18.00. Se side 27

Pilgrimsvandring – på vej til kirke.
Søndag den 11. juni kl. 8.00 ved Skæve Kirke.
Se side 27


