Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Vi synger med Maria
vor store glæde ud
til ham, der gav os Jesus,
til Himlens høje Gud.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

1 - 2016 / 2017
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: 24 89 97 52
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. januar 2017.
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Kirkelige handlinger
Begravede/bisatte/Urnenedsatte
Hørdum Kirke
Lars Erik Brixen Larsen
Inger Balsby Nielsen
Ketty Agnete Nielsen
Hassing Kirke
Asta Kirstine Alstrup
Karen Ravnsmed
Villerslev Kirke
Thomas Hovmark Christensen
døbte
Visby Kirke
Malthe Pinholt Møller
kirkelig velsignelse
Hørdum Kirke
Charlotte Sigh Jakobsen og
Thomas Søe Pedersen

Indsamlinger
Høstoffer
Hassing kr. 2300 - Villerslev kr. 1690 og
Visby kr. 2016. Det indsalmlede beløb er
sendt til Folkekirkens Nødhjælp,Møltrup
Optagelseshjem, Kirkens Korshær og KFUMs
sociale arbejde.
Hørdum
Ved høstoffer og auktion indkom der
2821,50 kr., der er sendt til Læger uden
Grænser og Møltrup Optagelseshjem.
Skyum
Der indkom 709 kr., der er fordelt med 359
kr. til Folkekirkens Nødhjælp og 350 kr. til
Møtrup Optagelseshjem.
Forsiden

Forsidebilledet viser ”Maria med barnet”, der er
fremstillet på et værksted i Mali i Vest Afrika, hvor
Pascal Mounkoro laver smukke håndskårne figurer
på sit lille værksted. Hans varer kan købes direkte på
Mission Afrikas hjemmeside www.missionafrika.dk
hvor man også kan læse mere om værkstedet.

Hvad er det, der gør julen til
noget særligt
Fra efterårsferien og frem til den 24. december spøger ordet ”jul” i de flestes bevidsthed,
for julen er noget specielt. Tænk blot på alle
de ord, der er sammensat med ”jul”. Der
kan nævnes juletilbud, julegave, julekager, juletræ, julestue, juleforberedelse, juletravlhed julepynt, juledag,
julekalender, juleferie, julehygge,
juleoptog, julefred, julebarnet og
mange flere. Juletiden er således
en tid på året, der er anderledes
end de fleste tider. Og spørger
man børn, hvilken tid på året,
der er den bedste eller den
hyggeligste, så vil svaret ofte
være: ”Julen.”
Julen må derfor siges at
være noget særligt. Det er en
tid fyldt med traditioner. Gode
traditioner, der binder familier
sammen – men som desværre
også kan splitte i hjem, der
allerede er splittet op f.eks.
p.g.a. skilsmisse. Her har forældre et ansvar for, at børnene under de givne forhold får
en god og tryg jul, som de midt
i splittetheden vil huske tilbage
på med glæde.
Men hvad er det så, der gør
julen til noget særligt? Ja, det
blev der skrevet en julesang om
i 2015, der blev vindersangen
i DR’s konkurrence om at skrive
Danmarks nye julesang. Sangen er
skrevet af tdl. gymnasielærer Svend Erik
Petersen i Ringkøbing med melodi af kollegaen
Peter Sander Andersen. I denne nye julesang
stilles spørgsmålet: ”Hvad er det, der gør jul til
noget særligt?” Svaret er den ganske enkle, at
det er julebarnet:
”Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.”

Lys og julestjerner er der ikke mangel på i
årets sidste måneder, men er det blot neonlys,
der går ud, når kontakten slukkes eller stearinlys, der brænder ud af sig selv? Eller
”har Gud mon tændt sit lys i dig
og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?”
Julens budskab brænder ikke ud,
og julelyset slukkes aldrig, for Marias barn er kommet for at bringe
lys og liv og glæde ind i vor mørke
og kolde verden.
”Det barn i krybben er så meget mer.” Men det kan være
vanskeligt at se, for der er så
meget indpakningspapir, der
gør, at julebarnet, Jesus-barnet let bliver væk eller overset
i juletiden – og for øvirgt også
resten af året. Men får vi først
fjenet alt det, der dækker eller
skjuler barnet i krybben, så ser
vi, at han har et guddommeligt
skær, for han er ingen ringere
end Guds Søn, der kommer med
lys fra Himlen. Vil vi se det? Vil vi
tro det? Eller lukker vi øjnene for
lyset? hvorved vi går glip af Guds
kærlighed og velsignelse?
På træfiguren ser Maria kærligt
på sin søn. Hun ved, at han er et
særligt barn. Han er Guds Søn, som
hun fik lov at bære ved sit hjerte.
Når Gud får lov at tænde (jule)lys
i vore hjerter, så bærer vi Guds Søn –
ikke ved vore hjerter, men i vore hjerter.
Når det sker, så véd vi, at barnet i krybben er
noget særligt. Så véd vi også, at manden på korset er noget særligt. Så véd vi, at jul og påske og
pinse hører sammen.
Lad os derfor benytte adventstiden til at forberede os på Ham, der kom og som kommer!
Lillian Risum, sognepræst
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Hvad er det, der
gør jul til noget
særligt
Tekst: Svend Erik Petersen
Melodi: Peter Sander Andersen
(Sangen findes på YouTube med forskellige
solister).
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

De nye
menighedsråd
De to nye menighedsråd er valgt ved aftalevalg i de fem sogne. Hørdum og Skyum
menighedsråd er slået sammen til ét: Hørdum-Skyum.
Visby-Villerslev og Hassing menighedsråd
er slået sammen til ét: Visby-Hassing-Villerslev.
Nedennævnte personer er valgt for en fireårig periode, og de trækker i arbejdstøjet
den 1. søn. i advent. Følgende er valgt:
Hørdum-Skyum
Niels Anders Frøkjær Smed, Morten Bjerregaard, Gustav Sieg Sørensen, Svend Erik
Guld, Henny Klit og Anna Cederstrøm Tølbøl.
Visby-Hassing-Villerslev
Knud B. Madsen, Holger Mouritsen, Aase
Worm, Lone Olsen, Kirsten R. Rasmussen,
Carsten Kobberø, Kristen Krabbe og Orla
Thinggaard.
(Ved redaktionens slutning har menighedsrådene endnu ikke konstitueret sig, men
nærmere herom i næste nr.).

SKYUM KIRKE
Skyum Kirke står foran en omfattende restaurering. Når denne går i gang i det nye
år, vil kirken være lukket i nogle måneder.
I denne periode henlægges gudstjenester
og kirkelige handlinger til andre af pastoratets kirker.
Hørdum-Skyum menighedsråd
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Høstgudstjenesten i Hørdum Kirke
Præsten prædiker

Frugt og grønt
bæres ind

Minikonfirmander oplæser bøn

Minikonfirmandernes
besøg i Tante Andantes
Hus i Lemvig
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Gudstjenester - december - januar DATO	VISBY

HASSING	VILLERSLEV	

27. nov. 1.s. i adv.		
10.30 LR		
				

4. dec. 2.s.i advent			
10.30 LR
				

Tirs. 6. dec.				
				

11. dec. 3. s. i advent				
					
18. dec. 4.s. i advent		
		

13.00 LR juleoptog,		
se omtale

24. dec. juleaften

15.30 LR

16.30 LR

13.30 LR

25. dec. juledag				
				

26. dec. 2. juledag					
		
			
1. jan. nytårsdag

14.00 LR inds. Det danske Bibelselskab - kaffe				

8. jan. 1.s.e. h 3 k.			
			
Tors. 12. jan

19.30 LR se omtale				

15. jan. 2.s.e. h. 3 k.		

9.00 OWJ			

22. jan. 3.s.e. h 3 k.			
29. jan. 4.s.e.3 k.

10.30 LR inds. Det
danske Bibelselskab

9.00 LR

9,00 LR			

5. feb. sidste s. e. h. 3 k.		

9.00 OWJ			

12. feb. septuagesima			

10.30 LR

19. feb. seksagesima				
26. feb. fastelavn
10.30 LR			
				
5. marts 1.s.i fasten		

10.30 LR		

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits E. Jensen – EHB = Erik H. Bennetzen. O
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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- februar 2016/17
HØRDUM	SKYUM
14.00 LR juleoptog,		
se omtale

TIL KALENDEREN:
Sogneaften
den 2. marts
Der er sogneaften i Harring-Stagstrup
Kirkecenter tors. 2. marts kl. 19.30.

16.00 LR julekoncert,
				se omtale
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14.00 J. Munksgaard,
				se omtale
16.00 julekoncert,
se omtale

10.30 EHB
					
10.30 LR
14.30 LR kor

13.30 FEJ kor

10.30 LR inds.
Børnesagens Fællesråd
10.30 LR inds.
Børnesagens Fællesråd

					
			

				
9.00 LR inds. Det
danske Bibelselskab

				

			

9.00 FEJ

SOGNECAFÉ

10.30 LR
10.30 LR

			
9.00 LR
10.30 OWJ
13.30 LR fastelavn,
se omtale
9.00 LR

OWJ = Ole W. Jakobsen
kl. 12 dagen før

Kurt E.af,
Larsen
I anledning
at de lutherske kirker i 2017
fejrer reformationsjubilæet indbyder de tre
Sogneaften den 2. marts.
pastorater
Bedsted-Grurup, Harring-StagDer er sogneaften i Harring‐Stagstrup Kirkecenter tors.
strup kirker
og Visby-Hassing-Villerslev-Hørdumi 2017 fejrer reformationsjubilæet indbyder de tre
SkyumVisby‐Hassing‐Villerslev‐Hørdum‐Skyum
til en fælles sogneaften med lektor
til en fælles sog
Kurt E.holde
Larsen,
Aarhus. Han
vil holde
et kir- Luther.
et kirkehistorisk
foredrag
om Martin
kehistorisk
Kaffenforedrag
koster 25.om
kr. Martin Luther.
KaffenDet
koster
30,- at
kr.bestille kirkebil.
er muligt
Det erVimuligt
bestille
kirkebil.
håber at se
rigtig mange
– også fra vort pastorat.
Sognepræsten.
Vi håber
at se rigtig mange – også fra vort
pastorat.

9.00 FEJ

Hver gang kl. 14. i Kirkecentret i Koldby
16. jan.: Ejvind Hove, Bedsted, fortæller om Jeppe Aakjæ
13. feb.: Skoleledeer Lise Tølbøll fortæller om Karen Blix

Aktiviteter i Kløverblomsten for pensionister i Kol
Villerslev ‐ Hassing ‐ Skyum
Pensionistforeningen afholder:

Tirs. 13.dec.: Julefrokost i Kløverblomsten kl. 11,30 for a
kan du bruge kørselsordning til 25 kr. (kontakt Britta, ter
Tirs. 10. jan. 2017: Hygge og gætteri.
Tirs. 24. jan.: Vi spiller banko; plader sælges til 10 kr. pr s
Tirs. 7. feb.: Ejvind Hove og Finn Munkholm synger og sp
Tirs. 21. feb.: Terningspil. Husk pakke til 20 kr.

Hvis ikke andet er nævnt begynder arrangementerne k

Andre arrangementer i Kløverblomsten
7
 Tirsdagsklub. 9,30 ‐ 11,30 (med kørselsordning
t


Vi hygger, synger, maler på stof, lærred, spille sp
Strikkeklub: Hver onsdag 14,00 – 16,00 (lukket m

Juleoptog i Koldby
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.

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

Adventsgudstjeneste i
Hørdum Kirke
Tirs. 6. dec. kl. 14 ved Jens Munksgaard, tidligere provst i Sydthy. Efter gudstjenesten er
alle velkomne til at drikke kaffe i Kirkecentret i
Koldby. Der vil være fortælling ved Jens Munks
gaard. Kirkebilen kan bestilles på 9793 4057.

Julekoncert i
Skyum Kirke
Igen i år afholdes der julekoncert i Skyum Kirke. Det er søn. 11. dec. (3. s. i advent) kl. 16.
Denne gang er det Lis og Per, der vil stå for underholdningen.
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Lis og Per begyndte 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 købes i Andelskassen,
Koldby og i Sparekassen Thy, Koldby.
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 18. 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.

Sogneaften i Kirkecentet
i Koldby
Sogneaften den 18. januar kl. 19.30 i Kirkecentret i Koldby.
Anna-Marie Brogaard Aeppli, Skyum taler over
emnet ”etik i hverdagen”.
Hvad er det gode liv? og hvad er den gode død?
Hvordan træffer vi de rigtige beslutninger og
hvordan ved vi, at beslutningen er den rigtige?
For mig? For mine nærmeste? Tag udfordringen
på dig og mod til at snakke om livet, når det
skal tages op til overvejelse. Det er en livsbekræftende oplevelse at bevæge sig derind, hvor
de store spørgsmål kræver en overvejelse og
måske endda et svar. Tag med på en rejse ind i
etikkens fascinerende verden.
Kaffen koster 30 kr.
Det er muligt at bestille kirkebil.

Fastelavn
Søndag den 27. februar er der:
Kl. 13.30: Familiegudstjeneste i Hørdum Kirke
Spire- og juniorkor synger.
Alle må gerne være udklædte.

Denne nat
Denne nat
er mødested mellem himmel og jord.
I denne nat
er stalden det sted,
hvor Gud holder sin del af aftalen
om at møde sit folk.

Kl. 14.30: Tøndeslagning, fastelavnsboller m.v.
på Koldby Skole.
Arrangører:
Hørdum håndværker- og borgerforening
Koldby borger- og erhvervsforening
Koldby Hørdum Idrætsforening
KFUM Spejderne Hørdum
Hørdum-Skyum menighedsråd.

Sognecafé
Hver gang kl. 14. i Kirkecentret i Koldby
16. jan.: Ejvind Hove, Bedsted, fortæller om
Jeppe Aakjærs liv og sange.
13. feb.: Skoleleder Lise Tølbøll fortæller om
Karen Blixen.

Her er ikke mange højt på strå,
ikke mange hellige,
ikke mange uskyldige børn,
ikke mange vismænd,
ikke alle er kendte ansigter,
ikke alle er stamgæster.
Men selvom kun fremmede mødtes i nat,
ville alt være opfyldt.
Betlehem var ikke universets centrum,
stalden var ikke stedet, berømte mødtes.
På et udkantssted
som folk aldrig drømte om at besøge,
dér holdt og holder Gud sit løfte,
dér sender Gud sin søn.
Fra bogen: Gudstjeneste fra kanten.

Sogneaften
den 22. februar kl. 19.30
i Kirkecentret i Koldby
Poul Hvass Hansen, tdl. læge i Koldby,
holder foredrag under overskriften ”Brudstykker fra lægeliv i Koldby”.
Kaffen koster 30 kr.
Det er muligt at bestille kirkebil.
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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.

December
Man. 5. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 6.: Adventsfest ved sognepræst Frits
Erik Jensen, Stagstrup.
Onsdag 28. kl. 14.30: Juletræsfest i kirkecentret
i Stagstrup. Harring-Stagstrup Indre Mission
inviterer. Medvirkende: Esther & Henning Filipsen, Koldby.
Januar
9., 11., 12. og 13.: Alliancebedemøder.
Mandag 9. i Harring-Stagstrup Kirkecenter
fælles med Harring-Stagstrup Indre Mission.
Onsdag 11. i Harring-Stagstrup Kirkecenter fælles med Harring-Stagstrup Indre Mission.
Torsdag 12. afholder sognepræst Lillian Risum
aftengudstjeneste i Visby Kirke.
Fredag 13. i Kirkecentret i Koldby fælles med
Harring-Stagstrup Indre Mission.
Tirsdag 17.: Bibelkreds hos Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum. Pjecen: ”Fremtid og håb
– menigheden på vej”. 1. afsnit: ”Vi retter vort
blik mod Jesus”.
20. og 21.: Kredsens mandsstævne i Bedsted
Missionshus. (Program kan rekvireres).
Medvirkende: Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.
Tirsdag 24.: Dagligstuemøde hos Jens Højbjerg
Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum. Taler:
Sognepræst Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup.
Februar
Onsdag 1.: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter i Stagstrup. Emne: ”Jesus er Herre”.
Taler: Fritidsforkynder Svend Erik Petersen,
Ringkøbing.
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Mandag 6. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 14.: Bibelkreds hos Elna Møller Pedersen, Tårnvej 6, Hørdum. Pjecen: ”Fremtid og
håb – menigheden på vej”. 2. afsnit: ”At tjene
er at give afkald”.
Tirsdag 21.: Dagligstuemøde hos Henning Filipsen, Svinget 5, Koldby. Taler: Fritidsforkynder
Niels Aage Kristensen, Ørding.

Korshærskredsen

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

December
14.: Vi julehygger. Andagt ved sognepræst Lillian Risum, Visby. Sted bekendtgøres senere.
Januar
18.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken
38, Hurup..
Februar
22.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade 49 B,
Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirs. 13. dec.: Julefrokost i Kløverblomsten kl.
11.30 for alle pensionister i området. Til dette
arrangement kan du bruge kørselsordning til
25 kr. (kontakt Britta, terapien 99 17 45 05).
Tirs. 10. jan. 2017: Hygge og gætteri.
Tirs. 24. jan.: Vi spiller banko; plader sælges til
10 kr. pr stk.
Tirs. 7. feb.: Ejvind Hove og Finn Munkholm
synger og spiller.
Tirs. 21. feb.: Terningspil. Husk pakke til 20 kr.
Hvis ikke andet er nævnt begynder
arrangementerne kl. 14.

Andre arrangementer i
Kløverblomsten
Tirsdagsklub: 9.30-11.30 (med kørselsordning
til 25 kr. - 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.
For at deltage i disse arrangementer kræves
det, at du er medlem af Kløverblomsten. Det
koster 100 kr. om året. Medlemskort kan købes
af aktivkommiteen eller i terapien.

Hyggeeftermiddag

v. missionær Henning Fillipsen kl. 14.00
Man. d. 5. december
Man. d. 2. januar
Man. d. 6. februar
Man. d. 6. marts

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Mandag d. 30. januar
Mandag d. 27. februar

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00

Altergang hver gang.
Tirs. 6. dec. kl. 14: Adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke.
Fre. 23. dec. Julegudstjeneste kl. 14.30 (ingen
altergang) ved Frits E. Jensen. Anne Lise Jensen
synger.
Tirs. 3. jan: Lillian Risum
Tirs. 17. jan.: Frits E. Jensen
Tirs. 31. jan.: Lillian Risum
Tirs. 14. feb.: Frits E. Jensen
Tirs. 28. feb.: Lillian Risum

BABYSALMESANG
Sydthy Provsti tilbyder babysalmesang for alle
babyer og deres mødre i hele Sydthy. Babysalmesang finder sted om formiddagen en gang
ugentligt og er et forløb over flere uger. Har du
en baby i alderen 2-12 måneder, så er du hjertelig velkommen til babysalmesang.
Der er babysalmesang i Snedsted og Hurup kirker.
Se hvornår der er babysalmesang og find yderligere informationer på
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/babysalmesang
Det er gratis at deltage.
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Modtager:

Aftengudstjeneste i Visby
Når der tors. 12. 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 gudstjenesteliturgi, 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 er altergang.
Aftenen er et led i Evangelisk Alliances bedeuge, hvor temaet er ”Enestående”. Den enestående er Kristus, der er det fundament, som vor kirkes tro og liv bygger på.
Efter gudstjenesten er der kaffe i Præstegården, hvor vi vil synge salmer fra Den danske Salmebog.
Alle er meget velkomne.
Sognepræsten

Besøgstjeneste
Menighedsrådene i vore 5 sogne Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum har en besøgstjeneste - 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.
Vi mangler besøgsvenner.
Har du lyst til at være med, så kontakt Lillian Risum 9795 1133
eller Bodil Jensen 9793 6663
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