Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

2 - 2016
Marts - April - Maj

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 24. april 2016.
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Kirkelige handlinger
Begravelse/bisættelse
Hørdum
Ebba Marie Pedersen
Per Vestergaard
Jens Kristian Yde
Skyum
Jenny Møller Hansen
Ole Sørensen
Hassing
Sven Erik Grøn

Indsamlinger
Hørdum Kirke
Møltrup Optagelseshjem
Børnesagens Fællesråd
Det danske Bibelselskab

3.450,00 kr.
130,00 kr.
320,00 kr.

Visby Kirke
Børnesagens Fællesråd
Det danske Bibelselskab

68 kr.
70 kr.

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)
Visby-Villerslev
Ons. 16. kl. 19.30 på Villerslevvej 14
Tors. 19. maj kl. 19.30 på Villerslevvej 69
Hassing
Ons. 18. maj kl. 19 på Vestervigvej 154
Hørdum
Man. 14. marts kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Ons. 27. april kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Skyum
Tors. 10. marts kl. 19. i graverhuset
Tirs. 10. maj kl. 19 i graverhuset
Fælles for Hørdum og Skyum
Tirs. 15. marts kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Ons. 25. maj kl. 19 i Kirkecentret i Koldby

En korsfæstet flygtning
Ordet ”flygtning” er kommet til at fylde meget i
vor hverdag – både her i landet og i den øvrige
del af Europa. Ja, man taler endda om ”flygtningestrømme”, som blevet årets ord i 2015. Der
har altid været mennesker på flugt. Mennesker,
der blev drevet på flugt af ydre omstændigheder. Enten det var naturkatastrofer, krige eller
personlig forfølgelse.
En flygtning er på vej bort fra noget. Én af
de flygtningebørn, som er kendt i hele verden,
måtte sammen med sine forældre flygte fra
Israel til Egypten for godt 2000 år siden, fordi
han blev betragtet som en trussel af den daværende konge. Først efter den grusomme kong
Herodes’ død kunne flygtningen vende tilbage
til sit hjemland sammen med sine forældre.
Flygtningebarnets navn var Jesus. Han måtte
flygte på grund af ondskaben, idet et ondt menneske ville dræbe ham, men ondskaben fik ikke
bugt med ham. Da Jesus blev voksen, brugte
han sin tid på at hjælpe andre flygtninge. Ikke
den slags flygtninge, som vi normalt tænker på,
når vi hører ordet ” flygning”, men den gruppe
af flygtninge, som vi alle tilhører.
Uanset hvem vi er, uanset social status og
øvrige forhold, så er vi alle flygninge. Hvordan
hænger det så sammen?
Jo, vi er ganske enkelt på flugt fra Gud. Vi er
på flugt fra vort ophav. Ikke fordi han vil os noget ondt, men fordi vi ikke vil ham.
Måske er vi ubevidste flygtninge, der ikke
ved, vi er på flugt. For vi er jo der, hvor vi altid
har været. Men man kan godt være født i en
flygtningelejr, og når man altid har boet der, så
kan livet der opfattes som det normale, og så er
verden uden for lejren alene for andre.
Der foreligger også den mulighed, at vi bevidst er på flugt. På flugt fra Gud. Det kan være,
han opleves som en forfølger, som vi vil vriste
os fri af. Frihed og uafhængighed er målet.
Men flugten fra Gud ender altid i blinde. Den
ender i os selv, i selvoptagethed eller gudløshed
– også den form for gudløshed der er knyttet til
andre religiøse livsanskuelser og religioner.
Flygtningebarnet Jesus var ikke på vej bort

fra Gud. Men på grund af ondskab måtte han
flygte, og Gud var med ham i flugten.
Det er denne Jesus, der samler os op i vor
flugt bort fra Gud. Det var hans mission. Det er
hans mission.
Umiddelbart ser det nu ud til, at hans mission
mislykkedes. Han endte i første omgang sit liv
på et kors med døden til følge. Det fantastiske
er imidlertid, at det netop er det kors og den
korsfæstede, der er endemålet for alle flygtnigners flugt bort fra Gud.
Når vi i vor flugt frem til korset og beder den
korsfæstede om redning, så kigger han på os og
siger: ”Velkommen. Du er ikke på flugt længere.
Din synd er dig tilgivet. Du har ikke flygningestatus. Du har permanent opholdstiladelse
hos min himmelske Far. Flygter du igen, så er
det nødvendigt, at du på ny vender tilbagte til
korset og til mig, Guds korsfæstede Søn. Jeg er
nemlig den eneste, der kan frelse dig.”
Jesus døde. Blev lagt i graven. Men han blev
ikke liggende. Han blev heller ikke fjernet. Nej,
Guds kraft gav ham livet tilbage. Den Jesus, der
stod ud af graven, havde stadig sårmærker efter naglerne, men hans krop var anderledes.
Der var en glans og herlighed over den, som var
uforklarligt – men med troens øjne fatter vi noget af Guds hemmelighed.
Og når vi ender vor flugt hos den korsfæstede
repræsentant for alle flygninger, for os, så tager
han os med ind i opstandelsen, som vi glædeligvis oplever en forsmag allerede her i vort daglige samvær med den Opstandne. Da erfarer vi,
at Gud er vor tilflugt. Og når Gud er vor tilflugt,
og den korsfæstede er vor redningsplanke, så
kan vi i sandhed fejre påske.
Glædig påske i Jesu navn!
Lillian Risum, sognepræst
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Jeg kender dit ansigt

Vi kan ikke se Gud
men vi kender hans ansigt
i Kristus på korset.
Gud er
hvor der
er smerte.
I lidelsen og den dybeste
afmagt finder du
Gud.

Vi kan ikke se Gud
men hans ansigt lyser på os
hver gang nogen viser
os barmhjertighed.

Min Gud, min Gud
hvorfor har du forladt
mig?
råbte Jesus fra korset.
Han tog al
forladthed på sig
for at intet menneske
skulle være helt
forladt.

En dag indhentes
vi alle af død og kulde
vore træk stivner
blikket brister
alt skal vi miste
alt forsvinder
men i mørket
i det mørke vi frygter mest
tror vi Gud er.

Jeg kender dit ansigt
på korset
du lidende Menneskesøn!

Du rører mit livløse ansigt
og tegner dit eget portræt.

Når en hjemløs på gaden
rækker hånden ud mod os
er det Guds ansigt
vi møder.
Når vi selv rammes
af fortvivlelse og gråd
og et medmenneske
sidder hos os i mørket
med nærvær og varme
er det Guds ansigt
vi ser.
4

Al kærlighed
som ikke søger
sig selv
er glimt af ham.

En morgen bliver det påske
for levende og døde
vi skal se Gud
ansigt til ansigt
i al hans herlighed.
Mørket er forbi
døden er ikke mere
vi skal møde dig
lyslevende Menneskesøn.
Inge Hertz Aarestrup

Konfirmationer 2016
Visby Kirke 24. april kl. 9
Kristian Damsgaard
Skyum Kirke 1. maj kl. 9.30
Rasmus Tovsgård Kristensen
Hassing Kirke 1. maj. kl. 11
Camilla Kær
Jonas Schreiber Poulsen
Mathilde Bilgrav Thomsen
Mikkel Andersen
Rasmus Munkholm
Hørdum Kirke 8. maj. kl. 10
Alberte Trans Hansen
Anders Sylvester Pedersen
Anna Rasmussen
Christian Oddershede Larsen
David Thioye Andrsen
Emilie Løgsted Jepsen
Emilie Bjerre Tøfting
Freja Rothmann Olesen
Julie Sophie Hundahl Overgaard
Kristian Frostholm Hvidberg
Liv Oddershede Vangsgaard
Louise Reinbach Nielsen
Magnuds Lindberg Andersen
Maiken Heidi Husted
Monica Overgaard Madsen
Rasmus Abildhauge Christensen
Simone Toftdal Olesen
Tobias Bjerregaard Jeppesen

Himmelske
Dage
Kunne du tænke dig at
ligge i en himmelseng i
det indre København, at
komme til en gudstjeneste
med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en
nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt
femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige
festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende
dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert
vil være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by. Her
i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og
her har man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro,
kirke, kristendom og religion spiller og spiller
i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som
for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København,
som udgøres af den gamle middelalderby.
Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye
navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens
kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker
og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt
omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der vil
være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig
morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på
www.facebook.dk/himmelskedage
og på www.himmelskedage.dk,
hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.
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Gudstjenester - marts - april DATO

VISBY

HASSING	 VILLERSLEV

6. marts midfaste			
10.30 LR
				
13. marts Mariæ bebudelsesdag
10.30 OWJ 		
				
20. marts palmesøndag

9.00 LR 				

24. marts skærtorsdag			
25. marts langfredag		
27. marts påskedag

10.30 LR

9.00 LR		

10.30 LR 			
Inds. KFUM og K

28. marts 2. påskedag					
3. april 1.s.e.påske		

9.00 OWJ			

10. april 2.s.e.påske				
				
17. april 3.s.e.påske				
22. april bededag			

10.30 LR

24. april 4.s.e.påske
9.00 LR konfirmation 			
				
1. maj 5.s.e.påske		

11.00 LR konfirmation 			

5. maj Kristi himmelfartsdag			

10.30 LR

8. maj 6.s.e.påske				
				
15. maj pinsedag

10.30 LR			

16. maj. 2. pinsedag
22. maj trinitatis		

Provstigudstjeneste på Ashøje 10.30

9.00 OWJ			

29. maj 1.s.e.t.
9.00 OWJ			
				

9.00 LR
5. juni 2.s.e.t.			
			
LR = Lillian Risum - OWJ = Ole W. Jakobsen - FEJ = Frits E. Jensen. Kirkebil: - Bestilles hos Snedsted Tur
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KALENDER:

- maj 2016
HØRDUM

SKYUM

9.00 LR Inds. Folkekirkens Nødhjælp

Søn. 13. marts kl. 10.30: Familiegudstjeneste i Hørdum Kirke.

10.30 LR fam.gudstj.
kor

				

10.30 LR

9.00 LR
9.00 LR. kor

			

Tors. 7. april kl. 19: Sognemøde i HarringStagstrup Kirkecenter.
10.30 OWJ
9.00 FEJ

10.30 LR /
biskoppen kor

9.00 LR

Sønd. 29. maj. kl. 19: Sommerkoncert i Hørdum Kirke.

10.30 LR
				inds. Kirkens Korshær
9.30 LR konfirmation kor

9.00 LR

Kirkebil

10.00 LR
				konfirmation kor
9.00 LR

			

Søn. 10. april kl. 10.30: Festgudstjeneste i
Hørdum Kirke v. biskoppen.
Kirkefrokost.
Tirs. 17. maj. kl. 14: Sogneeftermiddag i
Hørdum Kirke.

9.00 LR

			

Man. 14. marts kl. 14: Sognecafé i Kirkecentret i Koldby.
Ons. 30. marts kl. 19.30: Menighedsmøde
for Hørdum sogn i Kirkecentret i Koldby.

10.30 LR kor liturgisk

					

Tors. 3. marts kl. 18: Sogneaften i Villerslev
Forsamlingshus.

9.00 FEJ

19.00 OWJ
sommerkoncert
10.30 LR

Der kan fortsat bestilles kirkebil i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.
Husk at bestille i god tid (til søndagsgudstjeneste senest kl. 12. om lørdagen).
Det nye er, at der i en forsøgsperiode
vil være mulighed for at bestille kirkebil til den gudstjeneste, man ønsker at
deltage i – uafhængig af tidspunkt.

ristbusser, tlf. 97 93 40 57 - senest kl. 12 dagen før
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Den gamle altertavle
i Hørdum Kirke
er tilbage
Altertavlen er lavet i 1652, dateringen ses på
postamentet. Af det oprindelige farvelag er der
kun konstateret få rester tilbage.
I 1872 blev der foretaget en ådring udført af
H. Gjørup (lag A). Herunder lag B der er udateret. Lag C er dateret 1860. Herunder den afdækkede staffering med tilhørende malerier af
Jens Jensen Thrane fra 1701.
I 1955, da kirken blev renoveret og tårnet
bygget, blev der lavet en ny alterudsmykning,
og den gamle altertavle blev sat op i tårnrummet. Altertavlen har været igennem en omfattende renovering hos konservator Kurt Nedergaard, Aalborg og er nu tilbage i kirken med de
originale farver fra 1701 og monteret på nordvæggen.
Menighedsrådet arrangerer i den anledning
en festgudstjeneste søndag den 10. april kl.
10.30, der forrettes af biskop Henning Toft Bro
med efterfølgende frokost á 50 kr. i Kirkecentret i Koldby. Tilmelding senest onsdag 6. april
på 9793 6663.
Eigild Jensen

Sogneaften
Torsdag den 7. april kl. 19 er sogneaftenen
henlagt til Harring-Stagstrup Kirkecenter, hvor
Distriktsforeningen Sydthy arrangerer forårsmøde med sognepræst Katrine Winkel Holm.
Hun vil tale om ”Kirken og kampen mod vor tids
totalitarisme.
Der kan bestilles kirkebil.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 17. maj kl. 14 får vi besøg af tidligere sognepræst i Visby, Lars Toftdahl Andersen.
Lars har skiftet præstekjolen ud med orgelbænken i Ørbæk kirke på Fyn, og han medbringer sit seniorkor.
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Sammen med medlemmer af Hørdum og
Skyum kirkers voksenkor og dirigent Bente Bliksted vil de synge for og med os i Hørdum kirke
kl. 14.00. Derefter tager vi om i Kirkecentret,
hvor der er kaffe og mere sang.
Korene har udvekslet noder og vil sammen
synge et blandet repertoire.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med
sang og musik.
Vi håber at se rigtig mange fra alle 5 sogne.

Sognecafé

Hver gang kl. 14-16 i Kirkecentret i Koldby
Man. 14. marts: Fhv. sognepræst i Snedsted,
Knud Bunde Nielsen, Thisted, medvirker.

Menighedsmøde for
Hørdum sogn

Onsdag den 30. marts kl. 19.30 i Kirkecentret
i Koldby.
På dette årlige møde aflægger menighedrådet beretning om det forløbne år, og vil gerne
drøfte ideer for fremtidens arbejde. Spørgsmål
og ideer hilses velkommen.
Kirkebilen kan bestilles.

Besøgstjeneste
Menighedsrådene i vore 5 sogne Visby, Hassing, Villerslev, Skyum og Hørdum har en besøgstjeneste - nu i samarbejde med Røde Kors
i Sydthy.
At være besøgsven er at være medmenneske.
Besøgsvennen har tid til at være nærværende, tid til at lytte, tid til at læse højt, spille spil,
gå en tur sammen med dig, og alt hvad I ellers
kan finde på. En besøgsven har tavshedspligt.
Besøgsvennen udfører ikke hjemmehjælperes arbejde.
Besøgsvennen kommer ikke for at missionere
eller for at tale om egne interesser. Samværet
foregår helt på besøgsværtens betingelser.
Kontakt Lillian Risum 9795 1133 eller Bodil
Jensen 9793 6663.

Glimt fra fastelavn
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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.

Marts
Mandag 7. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 8.: Dagligstuemøde hos Jens Højbjerg
Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Sømandsmissionær Leif Rasmussen taler og
fortæller om sømandsmissionens arbejde.
Mandag 14. kl. 14.30: Møde på ”Kløvermarken” i Koldby.
Medvirkende: Grethe & Christen Erik Christensen, Søndbjerg.
Tirsdag 15.: Kredsrepræsentantskabsmøde i
Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Tirsdag 22.: Bibelkreds hos Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 11.
30. og 31.: Kredsens bibelkursus i henholdsvis
Hurup og Jegindø Missionshus.
Underviser: Fhv. efterskoleforstander Georg
Kjeldsen, Århus.
April
Mandag 4. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 6.: Soldatervennefest i Bedsted Missionshus ved rådhusbetjent Knud Nielsen, Karup.
11. og 12.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. (Program kan rekvireres).
Medvirkende: Fritidsforkynder Ingrid Markussen, Christiansfeld.
Tirsdag 19.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 12.
Tirsdag 26.: Månedsmøde ved sognepræst Lillian Risum, Visby.
Maj
Mandag 2. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 4.: Kredsmøde i Hurup Missionshus.
Taler: Missionær Søren Juul Skovenborg, Hobro.
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Tirsdag 10.: Majfest ved missionær Jens Peder
Dalgaard, Nykøbing.
Onsdag 18.: ”Tabormøde 2016” i IM´s egnsmuseum i Harring gl. Missionshus. Stiftets
biskop Henning Toft Bro og provst emeritus
Jens Munksgaard, medvirker.
Tirsdag 24.: Bibelkreds hos Elna Møller Pedersen, Tårnvej 6, Hørdum.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 13.
Juni
Onsdag 1. kl. 12.30: Eftermiddagsudflugt. Pris
pr. person 100 kr. (Program kan rekvireres).

Korshærskredsen

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

Marts
Onsdag den 16.: Møde hos Birgit Pedersen,
Møllebakken 38, Hurup.
April
Onsdag den 13.: Møde hos Maja Pedersen, Nr.
Alle 20, Hurup.
Maj
Onsdag den 18.: Møde hos Annelise Haaber,
Gudnæsvej 22, Gudnæs.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

for pensionister i
Koldby, Hørdum, Skyum,
Hassing og Villerslev
Tirs. 8. marts: Vi spiller forskellige spil, hygger
og drikker kaffe.
Tirs. 22. marts: Forårsfrokost kl. 12. Pris 125
kr. ekskusiv drikkevarer. Tilmelding senest 15.
marts til terapien Kløvermarken.
Tirs. 5. april: Vi kører til nettotøj. Opsamling de
sædvanlige steder. Starter i Koldby kl. 13.00.
Tirs. 19. april: Evas trio kommer og synger og
spiller for os.
Tirs. 3. maj: Vi hygger os med gætteri, sang og
historie.
Tirs. 17. maj: Bankoplader kan købes til 10 kr.
pr. stk.
Tirs. 31. maj: Esther Fillipsen læser og fortæller.
Hvis ikke andet er anført begynder arrangementet kl. 14.00. Kaffe kan købes til 21 kr.

Café-eftermiddag
på Kløvermarken

Søndag d. 17. april er der cafeeftermiddag kl.
14.30. ”Dem vi kender” underholder med sang
og musik. Kaffe kan købes til 25 kr.
Alle er meget velkommen.
Hilsen aktivkommiteen

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.00
Mandag den 21. marts
Mandag den 25. april
Mandag den 30. maj

Hyggeeftermiddag

v. missionær Henning Fillipsen kl. 14.00
Man. d. 7. marts
Man. d. 4. april
Man. d. 2. maj

Gudstjenester på
Kløvermarken
Altergang hver gang. Hvor intet andet
er anført, er der gudstjeneste kl. 14.00.
Tirsdag 1. marts: Frits E. Jensen
Tirsdag 15. marts: Frits E. Jensen
Tirsdag 29. marts: Lillian Risum
Tirsdag 12. april: Lillian Risum
Tirsdag 26. april: Frits E. jensen
Tirsdag 10. maj: Lillian Risum
Tirsdag 24. maj: Frits E. Jensen
Tirsdag 7. juni: Lillian Risum

Andre arrangementer for
medlemme af Kløverblomsten

Strikkeklub: Hver onsdag 14.00-16.00.

Torsdagsklubben: Hver torsdag 9.30-11.30. Her
er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug af
computer osv.
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Modtager:

Familiegudstjeneste for de 5 sogne
i Hørdum Kirke
søndag den 13. marts kl. 10.30
Gennem sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter tager frk. Sonne og professor Virvar fra
Tante Andantes hus i Lemvig børn og voksne med i historien om dengang, fire venner bar en
lam mand hen til Jesus for at få ham til at hjælpe den lamme.
Spire- og junior korene medvirker.
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