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Menighedsrådsvalg 2016
du bestemmer, hvad din kirke kan
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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:
Erik Bennetzen, Bedsted: 30 25 08 55
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, Hassing og Villerslev: Bjarne Lauritsen:
97 95 13 55
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: Knud Madsen: 97 95 13 87
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 23. oktober 2016.
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Kirkelige handlinger
Begravede/bisatte
Skyum Kirke
Mads Tølbøl
Hørdum Kirke
Ninna Lucie Johansen
Carla Johanne Andersen
Mette Dahl Jensen
Ole Rokkjær
Anna Sofie Munkholm
Villerslev Kirke
Jens Evald Hansen
VIEDE
Skyum Kirke
Louise Bisgaard Vase og Poul Erik Pedersen

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)

Skyum
Tors. 1. sep. kl. 19 i graverhuset
Tors. 13. okt. kl. 19 i graverhuset
Tirs. 8. nov. kl. 19 i graverhuset
Hørdum
Tirs. 27. sep. kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Tirs. 25. okt. kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Tirs. 22. nov. kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Fælles MR-møder for Hørdum og Skyum
Ons. 7. sep. kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Ons. 2. nov. kl. 19 i Kirkecentret i Koldby
Visby-Villerslev
Ons. 19. okt. kl. 19.30, Lethsvej 5

Du bestemmer, hvad din kirke kan
Denne overskrift er blevet lanceret i anledning
af det kommende valg til landets ca. 1750 menighedsråd. På mange måder er det en god
sætning, for den udfordrer Folkekirkens medlemmer til at tage medansvar for den kirke, som
vi er medlemmer af. Kirken er nemlig ikke de
andre. I vor sammenhæng er kirken dig og mig,
der er medlemmer af Den Evangelisk Lutherske
Folkekirke i Danmark. Hvis vi synes, den kirke
er for stor og uoverskuelig, og hvis vi synes, der
foregår alt for mange ting i den kirke, som vi
er uenige i, eller vi ikke synes om, så forhindrer
det os jo ikke i at være kirke lokalt, at være kirke
dér, hvor vi bor.
For den enkelte af os er det den lokale kirke
og det kirkelige fællesskab, der i det daglige har
betydning for os. For kirken har vel betydning
for os, når vi er medlemmer og betaler vort
medlemskontingent. (Det er det, der med et
lidt misvisende ord kaldes kirkeskat). Vi er vel
medlemmer, fordi vi ikke kan undvære kirken
og det, den står for. Ikke blot i forbindelse med
dåb, konfirmation, evt. bryllup og begravelse,
men også til daglig. Af den simple grund at vi
ikke kan undvære Gud og fællesskabet med alle
de andre, der også har behov for at høre et ord
om Gud og et ord fra Gud.
Du bestemmer, hvad din kirke kan. Når kirken ikke er de andre, men os, så er det os, der
danner og former kirken. Det skal vi gøre på en
sådan måde, at evangeliet kan trives iblandt os
og i os. Både på det teoretiske eller teologiske
plan og i praktisk levet kristenliv sammen med
hinanden.
I Den Augsburgske Bekendelse fra 1530, som
er én af Folkekirkens grundskrifter, hedder det i
et afsnit om kirken (artikel 7): ”Kirken er de helliges forsamling, i hvilken evangeliet læres rent
og sakramenterne forvaltes ret.”
Her siges der med ganske få ord, hvad kirken
er. Den er de helliges forsamling, og det vil sige
et fællesskab af døbte kristne, der er åbne for,
at evangeliet kan få frit løb. Evangeliet – ordet om Gud og ordet fra Gud – skal forkyndes
i overensstemmelse med Bibelens ord, og sakramenterne dåb og nadver skal forvaltes efter
Kristi indstifelse. – Det er selvfølgelig præstens

ansvar, at det sker. Men det er også menighedens ansvar ved at leve aktivt med i kirkens og
menighedens liv.
Du bestemmer, hvad kirken kan. Kirken som
institution kan ingenting. Kirken er ikke noget
uden dig. Kirken er ikke noget uden mig. Kirken
er ikke noget uden Kristus. Kirken kan ikke noget som helst uden os, for det er os, der bygger
kirken. Ikke blot den, der er bygget af mursten,
men i allerhøjeste grad den kirke, der er bygget af levende stene, nemlig dens medlemmer.
Som salmedigteren Grundtvig skriver det i nr.
323 i Den danske Salmebog:
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
Når vi er medlemmer på Kristi legeme, kirken,
så er der brug for os alle. Der er brug for gode,
initiativrige folk i menighedsrådene. Der er brug
for frivillige til at støtte op om korarbejdet. Til at
hjælpe ved minikonfirmandundervisning, til at
give en praktisk hånd med, når konfirmanderne
kommer trætte fra skole og skal til undervisning
om eftermiddagen. Ved sognemøder og andre
arrangementer skal der dækkes bord og laves
kaffe. Nogle har brug for en besøgsven. Og ikke
mindst mangles der hundreder af frivillige, der
kan folde deres hænder og bede for sognene og
deres indbyggere! Der er nok at tage fat på – for
dig, der bestemmer, hvad du kan og vil!
Apostlen Paulus bruger et rigtigt godt billede,
når han skal beskrive, hvor vigtig hver enkelt
medlem af menigheden er:
Et legeme består heller ikke kun af én del, men
af mange. Siger foden: ”Jeg er ikke hånd, altså
hører jeg ikke til legemet,” er den dog alligevel
en del af legemet, og siger øret: ”Jeg er ikke øje,
altså hører jeg ikke til legemet,” er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje,
hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele
hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud
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har nu engang givet hver enkelt del dens plads
på legemet, som han ville det (1. Kor.12, 14-18).
Bruger vi de resourcer, som vi hver især sidder inde med – ung eller gammel – så kan vi
bygge kirke og menighed til Guds ære. Men kirken kan ingenting uden dens medlemmer, for
det er dem/os, der er kirke og menighed i Visby,
Hassing, Villerslev, Hørdum, Skyum og hvor vi
ellers bor.

Sætningen ”vil du være med, må du bære
med” er aktuel nu her, hvor der skal vælges nye
menighedsråd.
Vi må hjælpe hinanden med at bære hinanden, sådan at vi må blive styrket i vort trosliv
med Gud og vi derved bliver gode ambassadører for kirkens Herre, Jesus Kristus.
Sognepræst Lillian Risum

Tak
Den 2. maj døde Per på en yderst tragisk måde. Han døde på sin gård, på det sted han holdt
så meget af. Det var som om alt gik i stå, som om vi holdt vejret. Der var et opbud af dygtige
og yderst professionelle redningsfolk, der samtidig også var meget menneskelige.
Lillian, vores præst, kom cyklende: ”Hvad sker der dog?” Jeg måtte fortælle, at Per var død.
Lillian sagde: ”Jeg må om til Per!” Lillian kom tilbage og sagde: ”Nu har jeg bedt en bøn og lyst
velsignelsen over Per.” En meget erfaren Falck-mand sagde: ”Det har jeg dog aldrig oplevet
før.” Det er måske, for at vi bor på landet i udkantsområdet - godt jeg bor her.
Om aftenen kom bedemanden og Lillian og vi aftalte begravelsen til lørdag den 7. maj i
Visby kirke.
Per havde i flere år udset sig en plet på kirkegården. ”Her vil jeg ligge, så jeg kan se hjem”,
sagde Per. Man tror aldrig, at det bliver noget, der skal ske så pludselig.
Vores organist var sygemeldt, så Bente Lind – selv om det var hendes fridag – tog opgaven
og klarede den til ug.
Bente sagde til mig: ”Du skal ikke frygte begravelsen, det kan blive en smuk dag”. Det blev
det. Der deltog næsten 300 mennesker - familie, venner og naboer, og Visby kirke rummer
75, så mange stod udenfor. Det var et dejligt vejr og menighedsrådet havde sat højtalere op,
hvad jeg var meget taknemlig for, så alle kunne synge med, og høre hvad der foregik i kirken.
Der var et orgie af smukke blomster, som børnene og jeg er dybt taknemlige for.
En af vore venner sagde til mig: ”Det blev er værdig afslutning!” Det har jeg tænkt på mange gange siden, men det kunne ikke være blevet en værdig afslutning uden alle de dygtige
mennesker, der er ansat ved Visby kirke. Det er vi meget taknemlige for.
Vore børn sagde: ”Mor, det var ingen standardløsning – det var noget helt særligt.”
Endnu engang en hjertelig tak for et stort stykke arbejde den 7. maj.
I en ny salme af Lisbeth Smedegård Andersen står der:
Yderst på bænken – her sidder jeg lidt
Skjult bag ved grene og kviste.
Beder i stilhed for det der blev mit
Og dem som jeg frygter at miste.
Kærlig hilsen Edel Nielsen
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Menighedsrådsvalg 2016 i Hørdum og Skyum
Første søndag i advent tiltræder et nyt menighedsråd bestående af tre medlemmer der vælges i Skyum sogn og fem medlemmer, der vælges i Hørdum sogn, således at det fremover vil
være Hørdum-Skyum menighedsråd.
Tirsdag den 13. september er der information om menighedsrådets arbejde i Skyum Forsamlingshus og i Kirkecentret i Koldby. Begge steder kl. 19.30. Derfor opfordrer vi alle, der
har interesse i kirke og sogn til at gøre deres indflydelse gældende ved at komme og høre
mere og få besvaret spørgsmål. Det er vigtigt at bakke det kommende menighedsråd op i
deres arbejde med og for alle aldersgrupper i sognene.
Menighedsrådet er din kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet bestemmer hvilke aktiviteter, der skal være f.eks.
koncerter, foredrag, børneaktiviteter og har derfor stor indflydelse på, hvad der sker.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte
(undtagen præsten) bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.
På et møde i forlængelse af informationsaftenen den 13. september vil der blive mulighed
for at opstille en liste med kandidater. Det er op til dig og alle andre folkekirkemedlemmer
over 18 år i sognene at få sammensat en liste. Dog kan ingen mod sin vilje opstilles.
Læg mærke til og læs den valgavis, der kommer/er uddelt til alle husstande i provstiet.
Henny Klit og Bodil Overgaard

Menighedsrådsvalg 2016 i Visby, Hassing og Villerslev
Tirsdag den 13. september er der fælles informationsaften for hele landet forud for opstilling
til det nye menighedsråd, der tiltræder 1. december 2016.
Der er orienteringsmøde i konfirmandstuen i Visby tirs. 13. sep. kl. 19.30.
Også i Visby, Hassing og Villerslev sogne vil vi gøre opmærksom på muligheden for at gøre
sin indflydelse gældende ved at stille op. Det er et spændende, til tider meget spændende
arbejde, at sidde i menighedsrådet, og jeg kan kun opfordre til at møde op og høre nærmere.
Menighedsrådene er vært med kaffe og brød, og de fremmødte kan efter kaffen beslutte
at lave et opstillingsmøde med opstilling af kandidater til en fælles liste, bestående af tre
medlemmer fra Hassing, tre medlemmer fra Villerslev og tre medlemmer fra Visby sogne til
et menighedsråd, som får navnet Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd.
Navnet er godkendt af Aalborg stift.
På vegne af menighedsrådene - Holger Mouritsen

Indlevering af kandidatlister
Indlevering af kandidatlister kan ske fra den 20. sep. kl. 19 til og med 27. sep. kl. 19.
Hørdum sogn:		
Gustav Sieg Sørensen, Tårnvej 56, Hørdum el.
			
Bodil Jensen, Hørdumvej 20, Hørdum.
Skyum sogn:		
			

Villy Thinggaard, Knakkergårdsvej 6, Skyum el.
Svend Erik Guld, Skyumvej 106, Skyum.

Visby, Hassing og Villerslev sogne:
			
Carsten Kobberø, Oddesundvej 218, Villerslev el.
			
Lene Munkholm, Vestervigvej 141, Hassing.
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Gudstjenester - september - oktober
DATO

VISBY

HASSING	 VILLERSLEV

28. aug. 14.s.e.t.

Fælles gudstjeneste på Skyum Østerst

4. sep. 15.s.e.t.
9.00 LR 			
				
11. sep. 16.s.e.t.		

9.00 LR høst			

18. sep. 17.s.e.t.			

10.30 LR høst inds.

21. sep.				
				
25. sep. 18.s.e.t.
9.00 LR høst inds.			
				
2. okt. 19.s.e.t.		
9. okt. 20.s.e.t.

10.30 LR		

10.30 LR			

16. okt. 21.s.e.t.			
9.00 EB
				
23. okt. 22.s.e.t.		

9.00 LR			

30. okt. 23.s.e.t.			
6. nov. alle helgen

9.00 LR

9.00 LR			

13. nov. 25.s.e.t.		

9.00 EB			

20. nov. sidste s. i k.
10.30 LR			
				
27. nov. 1.s. i adv.		

10.30 LR		

4. dec. 2.s. i adv.			

10.30 LR

LR = Lillian Risum - EB = Erik Bennetzen - FEJ = Frits E. Jensen. Kirkebil: - Bestilles hos Snedsted Turis
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r - november 2016
HØRDUM

SKYUM

trand 10.30 LR
10.30 LR Velkomst
nye konfirmander

			

10.30 LR høst kor

9.00 LR
Koncert med
Postyr - se omtale
10.30 LR høst fam.gu.
inds. frokost
9.00 LR
9.00 LR

Kirke og pizza
				- se omtale

9.00 FEJ

			
10.30 LR fam.gu. kor
10.30 LR kor

			

9.00 EB kor
9.00 FEJ

9.00 LR inds. Missionen blandt Hjemløse
14.00 LR juleoptog kor
16.00 LR julekoncert

stbusser, tlf. 97 93 40 57 - senest kl. 12 dagen før

KALENDER:

11. sep. kl. 9: Høstgudstjeneste i Hassing.
11. sep. kl. 10.30: Høstgudstjneste i Skyum.
13. sep. kl. 19.30: Orienteringsmøde ang.
menighedsrådsvalg.
14. sep. kl. 19.30: Løvfaldsfest i Villerslev
Forsamlingshus.
18. sep. kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Villerslev.
21. sep. kl. 19: Koncert i Hørdum Kirke med
Postyr.
25. sep. kl. 9: Høstgudstjeneste i Visby.
25. sep. kl. 10.30: Familie- og høstgudstjeneste i Hørdum.
26. sep. kl. 14: Sognecafé i Kirkecentret i
Koldby.
11. okt. kl. 19.30: Sogneaften i Visby.
16. okt. kl. 18.30: Kirke og Pizza. Kirkecentret i Koldby og Hørdum Kirke.
24. okt. kl. 14: Sognecafé i Kirkecentret i
Koldby.
30. okt. kl. 10.30: BUSK-gudstjeneste i Hørdum.
9. nov. kl. 19.30: Sogneaften i Kirkecentret
i Koldby.
27. nov. kl. 14: Familiegudstjeneste i Hørdum.
28. nov. kl. 14: Sognecafé.
4. dec. Kl. 16: Julekoncert i Hørdum Kirke.
6. dec. kl. 14: Adventsgudstjeneste i Hørdum.
11. dec. kl. 16: Julekoncert i Skyum.

Kirkebil

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.
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Postyr

Juleoptog i Koldby

Vokal gruppen POSTYR gæster Hørdum kirke
torsdag den 22. september kl. 19.00.
Gruppen laver en workshop med kirkens
pigekor i løbet af eftermiddagen, og pigerne
medvirker ved koncerten.
Postyr er kendt og elsket i store dele af verden, og har vundet adskillige priser for deres
koncerter. De giver vokal musikken et løft med
deres fire stemmer og en computer, se og hør
evt. mere om og med gruppen på
www.postyrproject.com

Søn. 27. nov. kl. 14, 1. søndag i advent er der
familiegudstjeneste i Hørdum Kirke. Spire- og
juniorkorene medvirker. Efter gudstjenesten
deltager vi i juleoptoget i Koldby.

Høstgudstjeneste og
frokost
Den 25. sep. Kl. 10.30 er der høstgudstjeneste for hele familien i Hørdum Kirke. Medbring
gerne ”høst” fra haven, som konfirmander og
minikonfirmander bærer ind i kirken. Spire- og
juniorkor synger. Derefter er der frokost i Kirkecentret i Koldby og auktion af diverse frugt og
grønt. Tilmelding til frokost (gratis) senest den
23. sep. på tlf. 9793 6663.

Kirke og pizza

Julekoncert i Hørdum
Kirke
Søndag d. 4. december kl. 16 med kirkens 4 kor
og Bente Bliksted. Kom og oplev et varieret program med en blanding af rytmiske og klassiske
perler og syng med på julens dejlige salmer.

Adventsgudstjeneste
Tirs. d. 6. dec. kl. 14 i Hørdum Kirke ved sognepræst Margit Dahl, Boddum. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at drikke kaffe i Kirkecentret i Koldby, hvor Margit Dahl vil fortælle.

Julekoncert
i Skyum Kirke
Igen i år afholdes der julekoncert i Skyum Kirke.
Denne gang er det Lis og Per, der vil stå for underholdningen.

Den 16. okt. kl. 18.30. Vi spiser pizza i Kirkecentret I Koldby og går derefter med fakler gennem
byen til kirken, hvor der vil være en kort andagt.
Pris 40 kr.
Tilmelding på tlf 9793 6663 senest lørdag den
15. okt. kl. 12.

Sogneaften
Den 9. nov. kl. 19.30 er der sogneaften i Kirkecentret i Koldby. Lisbeth Laurberg, leder af
børnecenter Vestervig, fortæller om mindreåriges vilkår, når der søges asyl. Børnecenter
Vestervig er Thisted kommunes asylcenter for
uledsagede børn.
Der kan bestilles kirkebil.
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Lis og Per startede deres karriere som frisører
i Hobro. I 1985 optrådte de første gang på norsk
TV, og siden den tid har de levet af musikken.
De er kendt bl.a. fra Dansktoppen og Giro 413.
Billetter á 100 kr. kan fra den 15. nov. købes
i Andelskassen, Koldby og i Sparekassen Thy,
Koldby.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 11. december (3. søndag i advent)
Skyum Menighedsråd

Sognecafé
Hver gang kl. 14. i Kirkecentret i Koldby
26. sept.: Tidligere forstander på Blistrup efterskole Jørgen Christensen fortæller om et
fantastisk eventyr om TV kanalen SAT 7 i Mellemøsten.
24. okt.: Tidligere sognepræst i Thisted, Henning Poulsen fortæller om den store tænker
Søren Kirkegaard, som levede på samme tid
som Grundtvig og H. C. Andersen.
28. nov.: Adventshygge med pakkespil. Pakke til
ca. 25 kr. medbringes i stedet for betaling af
entrè.

Sydthy Kirkehøjskole
Kirkehøjskoleaftnerne afholdes i Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A i Hurup.
Den samlede pris for efteråret 2016 bliver kr.
500 inkl. aftensmad og kaffe hver gang. Ønsker
man kun at deltage en enkelt aften er prisen kr.
150. Tilmelding på www.sydthyprovsti.dk eller
lei@km.dk. Program ligger i kirkerne.
Program:
Tors. 22. sep. kl. 19.30: Morten Seindal Krabbe:
”Storm i Thy” - Om Robert Storm Petersen.
Tors. 6. okt. kl. 19.30: Knud Erik Holck Lægs

gaard: ”Gud er god, og du er rund. ” – En fortælling, der bygger på forfatterens mors dagbøger.
Tors. 27. okt. kl. 17.30: Leif Kallesen: ”Kan du
læse mellem linjerne? og hvad med de store
linjer? ” - Om ”Radiserne” og Det nye Testamente.
Tors. 3. nov. kl. 17.30: Jørgen Carlsen: ”Spildansk-aften”. Højskolesangens univers.
Tors. 24. nov. kl. 17.30: Der begyndes med
gudstjeneste i Hurup Kirke. - Sarah og Søren
Bundgaard står for fællessangen.

Minikonfirmandundervisning
Alle børn, der går på Koldby Skole, inviteres
til at blive minikonfirmand. I august blev der
sendt et brev ud til hver enkelt barn. Og skulle
der være et barn, der ikke har fået brev, er man
velkommen til at kontakte mig. Det gælder også
børn, der går i 3. klasse på Sydthy Friskole. Vi
begynder ons. 7. sep. og fortsætter til den 2.
nov. Børnene bliver hentet på skolen kl. 14.00,
og vi er færdige kl. 15.45. Vi mødes otte gange
i Kirkecentret i Koldby, og hvad der ellers skal
ske, hører i om senere.
Lillian Risum, tlf. 97 95 11 33

Tidligere sognepræst Lars
Toftdahl, Visby, havde taget sit
seniorkor med på udflugt til Thy,
og sammen med Hørdum-Skyum
voksenkor sang de for og med de
fremmødte.

Konfirmander og deres forældre var
i maj inviteret til festlig og
underholdende konfirmandfest
tilrettelagt af Blidstrup Efterskole.
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Program for
Indre Mission i 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.

September
Mandag 5. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 13.: Bibelkreds. Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 15.
Onsdag 14.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus.
Medvirkende: Professor dr. theol. Peter Ves
ter Legarth, Aarhus.
Tirsdag 20.: Høstfest ved pastor emeritus Robert Enevoldsen, Holstebro.
Onsdag 28.: Soldatervennefest i Hørdum Missionshus. Taler: Landssekretær, pastor Brian
Christensen, Holstebro.
Oktober
Mandag 3. kl. 19.00: Bedemøde.
5. og 6.: Oktobermøderne 2016 i Stagstrup
Kirke og Harring-Stagstrup Kirkecenter. Tema
for møderne: ”Skabelsens fantastiske virkelighed”.
1. aften medvirker pastor Brian Christensen,
Holstebro.
2. aften medvirker sognepræst Jesper Hornstrup, Skive. (Program kan rekvireres).
Lørdag 8.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern
Kulturcenter. (Program kan rekvireres).
Tirsdag 11.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 16.
25. - 27.: Møderække:
1. aften medvirker Christen Erik Christensen,
Søndbjerg.
2. aften medvirker sognepræst Claus Henry
Olsen, Fur.
3. aften medvirker fritidsforkynder Jens Erik
Munk Jensen, Roslev.
Lørdag 29.: Inspirationsdag for hele Region
Nord på Bjerget Efterskole. (Program kan rekvireres). Tema: ”Guds arbejdshandsker”.
November
Onsdag 2.: Kredsmøde i Hørdum Missionshus.
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Taler: Missionær Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj.
Mandag 7. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 15.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Judas´ Brev.
21. og 22.: Mødekampagne i Jegindø Missionshus. (Program kan rekvireres). Taler: Pastor
Kurt Hjemdal, Grimstad, Norge.
Medvirkende 1. aften: ”Kredsens lejlighedskor”.
Medvirkende 2. aften: ”Skivekoret”.
23. og 24.: Mødekampagne i Agger Missionshus. (Program kan rekvireres). Taler: Pastor
Kurt Hjemdal, Grimstad, Norge.
Medvirkende 1. aften: ”Nordthy Mandskor”.
Medvirkende 2. aften: Duoen Britta & Jens
Erik fra Snejbjerg.

Korshærskredsen

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

September
Man. d. 19.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus, Rolighedsvej , Hurup. Taler er sognepræst Margit Dahl, Boddum, tidligere medarbejder hos Kirkens Korshær i Aarhus.
Oktober
Ons. d. 12.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, Heltborg.
November
Ons. d 9.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10,
Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

for pensionister i Koldby, Hørdum, Skyum,
Hassing og Villerslev

Pensionistforeningen afholder:
Tirs. d. 6. sep.: Vi kører til Nettotøj kl. 13. fra
Hørdum. Opsamling de sædvanlige steder.

Tirs. d. 20. sep.: Udflugt til Tranum Lys. Vi kører
fra Hørdum kl. 13. Opsamling de sædvanlige
steder. Pris 200 kr. Dette er inkl. aftensmad.
Alle er velkommen.
Tirs. d. 4. okt.: Generalforsamling i Pensionistforeningen. Gratis kaffe.
Tirs. d. 18. okt.: Britta fortæller og viser billeder
fra sin rejse til Cambodia.
Tirs. d. 1. nov.: Vi spiser gule ærter sammen
med Aktivkommiteen kl. 12.
Tirs. d. 15. nov.: Pakkespil. Husk pakke til ca. 20
kr.
Tirs. d. 29. nov.: Julehygge.
Tirs. d. 13.: Julefrokost i Kløverblomsten kl.
11.30 for alle pensionister i området.
Hvis ikke andet er nævnt starter
arrangementerne kl. 14.

Arrangementer med
Aktivkomiteen

for pensionister i Koldby, Hørdum, Skyum,
Hassing og Villerslev og beboerne på
Kløvermarken

Tors. d. 15. sep. 2016 kl. 17.: Aktivkomiteen inviterer på helstegt pattegris.
Pris 100 kr. inkl. kaffe og småkager. Øl og
vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til Leif: 6175 9872, Henny 2423
1201, eller skriv jer på sedlen på Kløvermarken senest d. 2. sep.
Torsdag d. 13. oktober: Generalforsamling i aktivkomiteen kl. 14,00 i Kløverblomsten. Gratis
kaffe.
Tirs. d. 1. nov. 2016: Aktivkomiteen inviterer på
gule ærter.
Fællesspisning i Kløverblomsten tirs. d. 1. nov.
kl. 12.
Pris 85 kr. Aktivkomiteen betaler drikkevarerne.
Tilmelding til Leif: 6175 9872, Henny 2423
1201, eller skriv jer på sedlen på Kløvermarken senest d. 20. okt. 2016.
Søndag d. 13. nov. kl. 14.30: Cafèftermiddag.
Sang og musik m. Fixstjernen ved Allan Holm
Hansen.
Kaffe kan købes til 25 kr.

Andre arrangementer i
Kløverblomsten
Tirsdagsklub: 9.30-11.30 (med kørselsordning
ring 9917 4505 og hør nærmere).
Vi hygger, synger, maler på stof og lærred,
spiller spil osv.
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.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.00

Mandag den 26. september
Mandag den 31. oktober
Mandag den 28. november

Hyggeeftermiddag

v. missionær Henning Fillipsen kl. 14.00
Man. d. 5. september
Man. d. 3. oktober
Mandag d. 7. november
Mandg d. 5. december

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00

Altergang hver gang.
Tirs. 30. aug: Lillian Risum
Tirs. 13. sep.: Frits E. Jensen
Tirs. 27. sep.: Lillian Risum
Tirs. 11. okt.: Lillian Risum
Tirs. 25. okt.: Frits E. Jensen
Tirs. 8. nov.: Frits E. Jensen
Tirs. 22. nov.: Lillian Risum

Husk julestue på Kløvermarken
søn. d. 27. nov. kl. 13.30 med salg af
juleting, juledekorationer, håndarbejde,
tombola og loppemarked.
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Modtager:

Sogneaften i Visby
Kom og mød vor nye provst, Søren Dosenrode ved en sogneaften i
Konfirmandstuen i Visby tirs. 11. okt. kl. 19.30. Provsten er en meget god kender af Kaj Munk og hans tankegang. Emnet for aftenens
foredrag er:
Kaj Munk og Modstanden mod Tyskland under 2. Verdenskrig
Hvis man bekender sig til Kristus, og hvis man er i en situation, hvor
elementære rettigheder trædes under fode, hvad gør man så? Vender
man den anden kind til? Gør man modstand? Og hvis man siger ’ja’ til
modstand; er den så voldelig eller ikke-voldelig? Det er store spørgsmål at tumle med, og kristne i det 20. århundred har valgt forskelligt. En række af dem (bl.a.
Bonhoeffer, Trescow, Braune, Romero, Tutu) valgte den aktive vej. De prøvede ikke ”at rede
deres eget skin” men gjorde modstand. Og Kaj Munk? Vi ved alle, at han var aktiv. Men hvad
var hans argumentation? Det er noget af det, vi skal tale om.
Kaffen koster 25 kr.
- Husk at bestille kirkebil, hvis man har behov for det.
Vi glæder os til at se rigtig mange fra hele pastoratet – og man er også velkommen, selv om
man bor uden for pastoratet.

Løvfaldsfest
Thy Folklore kommer til Villerslev
Forsamlingshus ons. 14. sep. kl.
19.30 og underholder. Oplev en
glad aften med dans, musik og fællessang. Thy Folklore optræder 1215 gange årligt og har eksisteret i
21 år. Thy Folklore har underholdt
mange forskellige steder i Midt- og
Vestjylland, men også i resten af
landet samt enkelte gange i udlandet.
Mød op og få en glad aften.
Det koster 30 kr. inkl. kaffe. Børn
gratis.
Menighedsrådene i Visby, Hassing og Villerslev
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