Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

1 - 2016
December - Januar - Februar

VISBY

HASSING
VILLERSLEV

HØRDUM
SKYUM

PASTORAT

www.5sogne.dk

ADRESSER
Sognepræst Lillian Risum
Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted.
97 95 11 33 – LIRIS@KM.DK
Træffes på kirkekontoret, Thorsvej 13 efter aftale
Fridag: mandag
Præstesekretær Ann-Lisbeth Højgaard Bech
træffes på kirkekontoret tirs. og tors. kl. 14.30-16.30
Tlf.: 97 93 61 69 - alhb@km.dk
Afløser:
Ole W. Jakobsen, Bedsted: 31 45 24 40
Frits E. Jensen, Stagstrup: 97 93 10 33
Organist:
Hørdum og Skyum: Bente Lind Bliksted, 97 93 62 47
Hørdum-Skyum Kirkekor: www.hskirkekor.dk
Visby-Hassing-Villerslev: Mette Egeberg: 97 93 17 63
Kirkesanger:
Hørdum: Jens Højbjerg Christensen: 97 93 63 98/
24 93 74 22. - Kristina Højbak: 28 99 05 23
Skyum: Martin Brogaard Aeppli: 97 93 69 79
Visby, Hassing og Villerslev:
Aage Langvang: 97 93 62 21
Graver:
Hørdum: Henning Klausen: 97 93 62 17
(ml. 9 og 9.30)
Skyum: Erik Brander: 97 93 68 23 / 29 13 68 23
Visby og Villerslev: Bjarne Lauritsen: 97 95 13 55
Hassing: Per Jensen: 97 94 60 84/50 96 99 59
Menighedsrådsformand:
Hørdum: Eigild Jensen: 97 93 66 63
Skyum: Henny Klit: 22 81 17 01
Visby-Villerslev: Holger Mouritsen: 20 21 93 88
Hassing: Lene Munkholm: 25 34 58 54
Kirkeværge:
Hørdum: Niels Anders Smed: 97 93 53 02
Skyum: Niels B. Salmansen: 97 93 60 41
Visby: Per Nielsen: 95 95 25 48
Hassing: Kirsten R. Rasmussen: 29 41 78 79
Villerslev: Kristen Søgaard: 97 94 61 56
Stof til næste blad skal være sognepræsten i
hænde senest den 25. januar 2016.
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Kirkelige handlinger
Begravelse/bisættelse
Hassing
Kristian Peter Bangsgaard
Skyum
Ester Poulsen Bach
Frode Rottbøll Nielsen
Hørdum
Jens Leif Jensen
Garnæs Korsgaard Nielsen
Visby
Karen Filtenborg Andersen (Munk)
Jørgen Kjærgaard Nielsen
DØBTE
Skyum
Maja Bekhøj Madsen
William Søgaard
Hørdum
Liva Nør Kristensen
Niels Krogh
Kirkelig velsignelse
Skyum
Majbrith Søgaard og Keld Søgaard

Juleopvarmning
Inden idrætsudøvere og motionsfolk skal i gang
med deres egentlige opgave, skal der opvarmning til. Kroppen skal varmes op til at kunne yde
den præstation, som forventes, og derfor må
musklerne langsomt trænes til at kunne klare
den belastning, de bliver udsat for. Men jeg var
ikke klar over, vi også skal varmes op til julen.
Sidst i oktober lærte jeg nemlig et nyt ord ved
at læse i et af de omdelte annonceblade. Det
var ordet ”juleopvarmning”. Og ved at kigge i
de forskellige kommercielle reklameblade for
den kommende jul, kan jeg se, at julen allerede
er begyndt i oktober, og at der bliver ønsket
”glædelig jul”. Hver gang vi svinger dankortet
må vel så være opvarmningen til selve julefesten, til den helt store gaveuddeling den 24. december. Hertil kommer de utallige aktiviteter,
der har et eller andet med ”jul” at gøre.
Jeg kom til at tænke på, at i kirken kender vi
også til begrebet juleopvarmning, som vi kalder advent. Adventstiden fra 1. søndag i advent
indtil julen er i grunden en tid, hvor vi varmer
op til at fejre, at Gud gennem sin søn Jesus kom
ind i vor verden for at dele sit liv med os.
Vi varmer i kirken op til jul ved at forberede
vore sind og hjerter på at byde Jesus velkommen. Vi forbereder os ikke igennem forbrug,
men gennem refleksion, eftertanke. Hvorfor
kom Jesus i grunden til vor jord? Og hvad har
han med mig at gøre? Og: hvad har jeg med
ham at gøre?
Det er i grunden enkelt. Gud åbenbarede sig
selv for os i et menneske, Jesus fra Nazareth, for
at komme os i møde og sprede det mørke, der
er i os og omkring os. Og lyset skinnet i mørket,
og mørket greb det ikke, hedder det om Jesus
(jf. Joh 1,5).
Hvor Jesus er, mister mørket sin magt. Når et
menneske tror på ham, mister mørket og det
onde sin magt over os og i os.

Adventstiden er forventningens tid. Men
hvad forventer vi? Jesus er jo kommet én gang,
og vi har alle fortællingerne om ham i Bibelen.
Og tager vi os tid til at læse om ham, er der jo
en rimelig chance for, at han taler til os, giver
os stof til eftertanke og giver os lyst til at lære
ham at kende. Han er jo den, der er kommet
for at befri os fra mørket, det onde og syndens
magt. Det er det, vi har brug for, sådan at lyset, glæden, befrielsen, tilgivelen og frelsen kan
komme til os.
Rent praktisk: hvordan kan vi varme op til julen? Jo, man kan tænde lysene i adventskransen hver søndag sammen med familien. Finde
advents- og julesalmerne frem og synge dem
sammen. En god og hyggelig tradition. Og har
man overskud, kan man jo også tale om indholdet i salmerne.
Man kan sammen med familien lave julepynt
med kristne julesymboler: stjerner, hjerter, lys,
engle og tale om deres betydning.
Hvis vi ikke i vore kristne hjem til stadighed
minder hinanden om, at vi altså er kristne, så
smuldrer vor kristne tro og livsgrundlag efterhånden, og så vil der blive færre og færre i
dette land, der vil kalde sig kristne – og som vil
bekende, at de tror på Jesus Kristus som Herre
og Frelser.
Men Jesus kom jo for at føre os til Gud – for at
give os et nyt og spændende liv sammen med
Ham.
Ved julens gudstjenester er der rig lejlighed
til at sige Gud tak for den vidunderlige gave,
som han har givet os i gaven over alle gaver:
Jesus Kristus.
En god juleopvarmningstid ønsker
Lillian Risum, sognepræst
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Et solstrejf i
efterårsdage
Kalder i blæsten
min elskedes navn, ingen
ingen giver svar
Længsel er blevet min lod
mødes og skilles igen
Efterår er afsked
farvel til sommer
farvel til solskin og leg
blomsterne visner
bladene falder
alt skal forgå
Vinteren møder
os med mørke og mismod
livet lagt øde
skridt for skridt nærmer vi os
den død som ingen undgår

KIRKEKORENES
40 ÅRS JUBILÆUM
Søndag den 4. oktober fejrede Hørdum
og Skyum kirkers kor 40 års jubilæum, og
orglet fyldte 25 år.
Det blev fejret med en gensynsdag i Kirkecenteret, hvor forhenværende kormedlemmer og nuværende sangere hyggede
sig med at indstuderede nogle satser til
festgudstjenesten i Hørdum Kirke.
Der var en dejlig stemning, og snakken gik
lystigt blandt de glade gæster.
Højdepunktet var helt sikkert, at vi havde
Jenny Nielsen med som gæstedirigent.
Hun dirigerede Dejlig er jorden, og det
gjorde hun til stor glæde for alle deltagere.

Efterår er afsked
farvel til svaleflugt
farvel til lærken over marken
fuglene trækker bort
træerne står nøgne
alt bliver jord
Vi får og mister
dem vi elsker dør fra os
intet er som før
Sorgen er en skygge som
ikke forsvinder igen
Men ind i mørket
lyder håbets ord, en ny
begyndelse sker
Efterår er begyndelse
frø falder i jorden
til nyt liv
lyset tændes i
det dybeste mørke
Guds ansigt lyser
over døde og levende.
INGE HERTZ AARESTRUP 6. oktober2015
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Under festgudstjenesten spillede Hans
Henrik Gramstrup Larsen på orglet, og jubilæumskoret sang dagens program.
En dejlig dag for både kor og dirigenter.

Kor-jubilæum

BUSK-Gudstjeneste

Børnekonfirmander
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Gudstjenester - december 2015 - janu
DATO

VISBY

HASSING	 VILLERSLEV

Tirs. 1. dec.				
				
13. dec. 3.s.i advent			

9.90 LR

Ons. 16. dec. 		
		

19.30
vi synger julen ind			

20. dec. 4.s. i advent

10.30* LR

13.00 juleoptog LR		

24. dec. juleaften

13.30 LR

16.30 LR

15.30 LR

25. dec. juledag				
				

26. dec. 2. juledag			
10.30* LR Inds. 		
			Børnesagens Fællesråd
27. dec. julesøndag				
1. jan. nytårsdag

14.00 LR Inds. Det			
Danske Bibelselskab			

3. jan. h.3.k.		

10.30* LR		

10. jan. 1.s.e.h.3 k			
Tors. 14. jan.

19.30 aftengudstj. LR				

17.jan. sidste s.e.h. 3 k		

9.00 OWJ			

24. jan. septuagesima			
31. jan. seksagesima

10.30* LR

9.00 LR

10.30* LR			

7. feb. fastelavn		
9.00 LR		
				
14. feb. 1.s. i fasten			
21. feb. 2. s. i fasten

10.30* LR

9.00 LR			

28. feb. 3.s. i fasten		

9.00 OWJ			

6. marts midfaste			
10.30* LR
				

LR = Lillian Risum - OWJ = Ole W. Jakobsen - FEJ = Frits E. Jensen. * Kirkebil. - Bestilles hos Snedsted Tu
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uar - februar 2016
HØRDUM

SKYUM

				14.00* LR adventsgudstj.
10.30* LR

16.00 julekoncert

13.30 FEJ

10.30* LR inds.
				Børnesagens Fællesråd
9.00 LR

Ons. 20. jan. kl. 19.30: Sogneaften i Kirkecentret i Koldby

9.00 LR

Ons. 3. feb. kl. 19.30: Sogneaften i Kirkecentret i Koldby

9.00 LR

				
9.00* FEJ

Søn. 7. feb. kl. 10.30: Gudstjeneste i Skyum
Kirke med efterfølgende menighedsmøde
Søn. 7. feb. kl. 13.30: Fastelavnsgudstjeneste i Hørdum Kirke

10.30* LR
9.00 LR
10.30* LR

Man. 22. feb. kl. 14: Sognecafé i Kirkecentret i Koldby
Tors. 3. marts kl. 18: Sogneaften i Villerslev
Forsamlingshus

9.00 LR
10.30* LR

			

Man. 11. jan. kl. 14: Sognecafé i Kirkecentret i Koldby
Tors. 14. jan. kl. 19.30: Aftengudstjeneste i
Visby Kirke

10.30* LR Inds. Det
Danske Bibelselskab

Fastelavnsgudstj.
13.30

Ons. 16. dec. kl. 19.30: Vi synger julen ind i
Hassing Kirke
Søn. 20. dec. kl. 13: Familiegudstjeneste i
Hassing Kirke

9.00* OWJ

			

Man. 7. dec. kl.14: Sognecafé i Kirkecentret
i Koldby
Søn. 13. dec. kl. 16: Julekoncert i Skyum
Kirke

9.00 LR

		
d

Tirs. 1. dec. kl. 14: Adventsgudstjeneste i
Hørdum Kirke
Søn. 6. dec. kl 16: Julekoncert i Hørdum
Kirke

			

14.30 LR

KALENDER:

9.00* FEJ

9.00 LR Inds. Folkekirkens Nødhjælp			

Søn. 13. marts kl. 10.30: Familiegudstjeneste i Hørdum Kirke
Ons. 31. marts: Menighedsmøde for Hørdum sogn i Kirkecentret i Koldby

uristbusser, tlf. 97 93 40 57 - senest kl. 12 dagen før
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Adventsgudstjeneste
Hørdum Kirke
Adventsgudstjeneste tirsdag den 1. december
kl. 14 i Hørdum Kirke ved Lillian Risum. Efterfølgende er der kaffe og hygge i Kirkecentret i
Koldby. Alle fra de fem sogne er velkomne.
Kirkebil bestilles på tlf. 9793 4057.

Vi synger julen ind
Ons. 16. dec. kl. 19.30 i Hassing Kirke. Denne
aften vil vi varme op og fylde på, så vi forhåbentligt alle oplever den fantastiske skønne julestemning.
Aftenen vil bl.a. komme til at indeholde soloog duetsang, klavermusikstykke, orgeljulepotpourri.
Derudover vil vi sammen hjælpe hinanden med
at synge julen ind.
Det er altid befriende og inspirerende at synge,
spille og lytte dertil.
I løbet af aftenen kommer vi omkring både
gamle og nye melodier, sange og salmer.
Alle aldersgrupper er hjertelig velkomne.
Medvirkende:
Kirkesanger Christina Egeberg
Kirkesanger Jack Egeberg
Organist Mette Egeberg
Hassing Menighedsråd er indbyder

Aftengudstjeneste
i Visby
Når der tors. 14. jan. kl. 19.30 er aftengudstjeneste, er julen og nytåret ovre. Det har for
mange været en hektisk tid, hvor der skulle nås
så meget.
Måske nåede man ikke at komme i kirke – eller
der var ikke ro og stilhed til at tænke over julens
budskab. Men til aftengudstjenesten, der ikke
følger den normale gudstjeneste liturgi, vil der
være mulighed for stille eftertanke.
Ind imellem præstens oplæg vil der være orgelspil, hvor man kan sende stille bønner op til
Gud. Der vil være altergang.
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Aftenen er et led i Evangelisk Alliances beduge,
hvor temaet er: De fortabte sønner vender tilbage.
Efter gudstjenesten er der kaffe i Præstegården,
hvor vi vil synge salmer fra Den danske Salmebog.
Alle er meget velkomne.
Sognepræsten

Sogneaften
Kirkecentret i Koldby
Onsdag 20. januar kl. 19.30 fortællinger fra Canada ved sognepræst Bodil Toftdahl.
Canada er et land med skøn natur og store vidder.
Den danske Kirke i Vancouver er bygget af danske emigranter i 1937 og er stadig samlingssted
for danskerne der. Bodil Toftdahl har været
præst for menigheden i 6 år, indtil hun vendte
tilbage til Danmark i 2012 som sognepræst i
Nørre Omme og Ørnhøj. Ved foredraget viser
hun billeder fra Vancuver og fortæller om mennesker hun har mødt.
Kirkebilen kører. Alle er velkomne.

Sogneaften
Kirkecentret i Koldby
Onsdag 3. februar kl. 19.30 - Humor og muntre
oplevelser fra kirkens verden ved tidligere sognepræst Kai Bohsen, Ikast.
En del mennesker har en opfattelse af, at har
man noget med kirke og kristendom at gøre, er
alt trist og gabende kedsommeligt.
Men humor findes i høj grad i Bibelen, ligesom
humor og muntre oplevelser findes i stor stil i
den kirkelige hverdag. Humor er simpelthen en
måde at overleve på.
Dette vil foredraget belyse gennem eksempler
fra Bibelen og fra mange års præstetjeneste i
Folkekirken.
Kirkebilen kører. Alle er velkomne.

Fastelavnsfest 7. februar
Kl. 13.30: Familiegudstjeneste i Hørdum Kirke
Spire- og juniorkor synger.
Alle må gerne være udklædte.
Kl. 14.30: Tøndeslagning, fastelavnsboller m.v.
på skolen.
Arrangører:
Hørdum håndværker- og borgerforening
Koldby borger- og erhvervsforening
Koldby Hørdum Idrætsforening
KFUM Spejderne Hørdum
Skyum og Hørdum menighedsråd

Skyum - Menighedsmøde
Søndag 7. februar er der gudstjeneste i Skyum
kl. 10.30. Herefter er der menighedsmøde i
graverhuset, hvor der vil blive givet en orientering om menighedsrådets arbejde, herunder
en drøftelse af menighedsrådets ønske om en
sammenlægning med Hørdum menighedsråd
efter valget i november 2016.
Menighedsrådet er vært ved en forfriskning.

De præsenterer aftenen således: ”Vi behøver
ikke rejse langt bort for at finde interessante
steder og flot natur, og derfor viser vi billeder
fra Thy. Mange amatørdigtere og andre digtere
har i tiden løs skrevet mange digte og noveller
om thyboer og Thy. Vi læser nogle op på thybomål og rigsdansk og synger nogle thysange
på thybomål og rigsdansk. Mange af sangene
er fællessang.”
Aftenen begynder med fællesspisning kl. 18.
Pris herfor (inkl. kaffe) er 100 kr.
Tilmelding senest tors. 25. feb. til Kirsten R.
Rasmussen på 2941 7879 eller Præstegården
9795 11 33 el. liris@km.dk

Familiegudstjeneste
13. marts
Tante Andante fra Lemvig, kommer og medvirker ved en anderledes gudstjeneste i Hørdum
Kirke. Spire- og juniorkorene synger.

Fra salmebogens bønnebog
Midt i en stresset herdag.

Sogneaften Villerslev
Forsamlingshus
Tors. 3. marts er der igen sogneaften i Villerslev
Forsamlingshus. Denne gang kommer Anna og
Svend Hamborg, Hundborg. Det bliver en fortælle- og sangaften: Billeder, fortællinger og
sange fra Thy.

Gud, du må hjælpe mig.
Jeg presses fra alle sider.
Jeg vil gerne gøre det så godt som muligt,
men kravene er så mange,
at jeg umuligt kan opfylde dem alle.
Mine kræfter slår ikke til.
På arbejdet er tempoet sat op,
og hjemme er det svært
at få hverdagen til at fungere.
Familien kræver mig
og forventer så meget af mig.
Gud, jeg frygter at miste mig selv.
Hjælp mig!
Giv mig styrke, så jeg ikke svigter mine kære.
Giv mig tro, så jeg ikke svigter dig.
Giv mig tålmodighed, så jeg ikke bliver for hastig
og gør dem ondt, jeg nødigt vil såre.
Lær mig at hvile i din kærlighed,
så jeg lærer at sætte grænser
og får kraft til det, jeg skal.
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Program for
Indre Mission Hørdum
og omegn
Hvor intet andet er anført holdes møderne kl. 19.30 i
missionshuset ”Bethesda”, Tårnvej 58 i Hørdum.
Enhver er meget velkommen. - Eventuelle spørgsmål
kan rettes til Esther Filipsen på tlf. 97 93 62 78.

December
Mandag 7. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 8.: Adventsfest ved missionær Tage
Grønkjær, Klitmøller.
Mandag 28. kl. 14.30: Harring-Stagstrup I.M.
inviterer til juletræsfest i Harring-Stagstrup
Kirkecenter.
Januar
Tirsdag 5.: Bibelkreds hos Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 1 –
31.
Den 11. og 13. - 15.: Alliancebedemøder:
Den 11. og 13. i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Den 14. i Visby Kirke med efterfølgende kaffe
i Præstegården.
Den 15. i Kirkecentret i Koldby.
Den 22. og 23.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. (Program kan rekvireres).
Medvirkende: Missionær Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing.
Tirsdag 26.: Dagligstuemøde hos Jens Højbjerg
Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tale ved fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Ørding.
Februar
Mandag 1. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 3.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus.
Taler: Generalsekretær i KFS, teolog Robert
Bladt, Ødsted.
Tirsdag 9.: Bibelkreds hos Lars Smed, Borgergade 15, Koldby. Tekst: Markus Evangeliet,
kapitel 10, vers 32 – 52.
Tirsdag 16.: Dagligstuemøde hos Henning Filipsen, Svinget 5, Koldby.
Tale ved fritidsforkynder Søren Peter Thomsen, Kallerup.
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Korshærskredsen

Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
Ons. den 16.: Julehygge hos Anna Pedersen, Nr.
Alle 31, Hurup.
Andagt: sognepræst Lillian Risum. Visby
Januar
Ons. den 20.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
Februar
Ons. den 24.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade 49 B, Hurup.

Sognecafé

Hver gang kl. 14-16 i Kirkecentret i Koldby
Man. 7. dec.: Julehygge. Medbring en pakke til
ca. 20 kr.
Man. 11. jan.: Annette Lind, Bedsted, vil fortælle om sit arbejde som sygeplejerske på et ebola
behandlingscenter i Sierra Leone i Vestafrika i
2015.
Man. 22. feb.: Esben Oddershede, Nors. Emne:
Lidt om mit liv og hvad der skete ude i verden
mellem 1950 og -70’erne.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

for pensionister i
Koldby, Hørdum, Hassing,
Villerslev og Skyum
8. december: julefrokost kl. 12.00 med julequiz,
fællessang og amerikansk lotteri. Pris 150,00 kr.
inkl. drikkevarer. Tilmelding til terapien senest
d. 1. december.
12. januar 2016: Hyggedag med sang og snak.
26. januar: Britta fortæller og viser billeder fra
sine rejser til Thailand.

9. februar: Finn Munkholm og Ejvind Hove underholder med sang og musik.
23. februar: terningspil. Husk pakke til ca. 20 kr.
Hvis ikke andet er anført begynder arrangementet kl. 14.00. Kaffe kan købes til 20 kr.
Husk der er:
Strikkeklub: Hver onsdag 14.00-1600
Torsdagsklubben. Hver torsdag 9.30-11.30.
Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug
af computer osv.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.00
Torsdag d.17. december (obs.! det er en torsdag)
Mandag d. 25. januar
Mandag d. 29. februar

Tirs. 19. jan.: Frits E. Jensen.
Tirs. 2. feb.: Lillian Risum.
Tirs. 16. feb.: Lillian Risum.
Tirs. 1. marts: Frits E. Jensen.

Indsamlinger

Høst
Villerslev
950 kr.
Visby
1250 kr.
Hassing
1650 kr.
Beløbet er sendt til Folkekirkens Nødhjælp,
Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær og
KFUM’s Sociale Arbejde
Skyum
1249,50 kr.
Beløbet er sendt til Møltrup Optagelseshjem og
Folkekirkens Nødhjælp
Hørdum
5105 kr.
Beløbet er sendt til Sct. Nicolaj Tjenesten i Vestjylland og Læger Uden Grænser
Alt, hvad der lægges i kirkernes bøsser, går til
den kommende indsamling.

Hyggeeftermiddag

v. missionær Henning Fillipsen kl. 14.00
Man. d. 7. december.
Man. d. 4. januar.
Man. d. 1. februar.

Gudstjenester på
Kløvermarken
Altergang hver gang. Hvor intet andet
er anført, er der gudstjeneste kl. 14.00.
Tirs. 1. dec.: Adventsgudstjeneste i Hørdum
Kirke v/Lillian Risum. Derefter kaffe og hygge i
Kirkecentret i Koldby.
Tirs. 15. dec.: Frits E. Jensen.
Ons. 23. dec. kl. 14.30: Julegudstjeneste v. Frits
Erik Jensen. Solosang v/Anne Lise Jensen.
Tirs. 5. jan.: Lillian Risum.
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Modtager:

Julekoncert i Skyum
Årets julekoncert afholdes søndag den 13. dec.
kl. 16.00 i Skyum Kirke. Titlen på årets julekoncert med Trine Gadeberg er ”Der stråler en
stjerne”. Det er også en titel, som meget levende
beskriver Trine Gadeberg. En strålende stjerne
med et dejligt nærvær og en fantastisk stemme.
Du er sikker på at komme i det rette julehumør
når Trine Gadeberg sammen med sine musikere
Carl-Aage Eliassen og Jørgen Heick inviterer indenfor i varmen til julekoncerten, så køb allerede nu billet i Andelskassen Midtthy, Koldby eller
Sparekassen Thy, Koldby.
Billetpris: Voksne 125 kr. børn u. 14 år 65 kr.
(Resterende billetter sælges ved indgangen fra
kl. 15.00)

Arrangør: Skyum Menighedsråd

Gudstjeneste og
juleoptog i Hassing
Traditionen tro er der juleoptog i Hassing
den 4. søndag i advent. I år er det søndag
den 20. dec.
Vi begynder med familiegudstjeneste i kirken kl. 13.
Derefter starter juleoptoget fra J. A. Plast,
Vestervigvej 163.
Alle kan deltage med et køretøj i optoget.
Der er slikposer til alle børn og præmie til
de tre bedst pyntede vogne.
Efter optoget er der hygge hos J. A. Plast,
hvor der bl.a. kan købes gløgg og æbleskiver.
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