Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Påskeblomst!
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påskemorgenrøde.

2 - 2017
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, 23 26 04 79
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-Skyum: Henny Klit: 22 81 17 01
Visby-Hassing-Villerslev:
Holger Mouritsen: 20 21 93 88

Kirkelige handlinger
Begravelser/bisættelser
Hørdum Kirke
Lilly Pouline Skaarup
Bent Hyldahl
Elfrida Irene Gregersen
Annie Kvistgaard Kjelstrup
Skyum Kirke
Frank Peter Poulsen
Visby Kirke
Anna Margrethe Poulsen
døbte
Hørdum Kirke
Freia Svalgaard Bjørnkilde Madsen
Lea Klit Bonde

Indsamlinger
Hørdum
Missionen blandt hjemløse
Børnesagens Fællesråd
Det danske Bibelselskab
Skyum
Børnesagens Fællesråd

20 kr.

Visby
Det danske Bibelselskab

100 kr.

Villerslev
Den danske Bibelselskab

50 kr.

Kirkeværge:
Hørdum: Niels Anders Smed: 97 93 53 02
Skyum: Anna Cederstrøm Tølbøl: 20 69 70 16
Visby: Knud Madsen: 97 95 13 87
Hassing: Kirsten R. Rasmussen: 29 41 78 79
Villerslev: Kresten Krabbe: 40 11 62 64
Stof til næste blad skal være sognepræsten i
hænde senest den 18. april 2017.
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500 kr.
105 kr.
300 kr.

Forsiden: Maleri af Kristine Frøkjær 2012.

Den store mur - er der hul igennem?

Alle dyrene i junglen er meget ophidsede, for
pludselig står der en kæmpestor mur midt i
junglen. Elefanten, giraffen, løven, næsehornet, bøflen, hyænen og alle de andre dyr samler sig og drøfter situationen.
Elefanten siger: ”Hvad kan vi gøre?” Giraffen
siger: ”Vi må gøre noget ved den mur!” Bøflen
grynter og tænker højt, at det virkelig er alvorligt, og næsehornet filosoferer over, hvordan
det vil være muligt at komme over på den anden side.
Giraffen kommer til den konklusion, at da den
store mur er både høj og tyk, så ser det håbløst
ud. Løven er sur, for den bedste del af junglen
er på den anden side.
Aben påstår, at det er nødvendigt at komme
igennem muren, for der er kun ørken på den
side, hvor de er nu, og der er så tørt og kedeligt
i ørkenen.
Så bliver næsehornet vred og beder dem

alle om at stoppe al deres sludder og komme
i sikkerhed, for nu vil han med al magt søge at
bryde muren ned.
De andre dyr bliver glade, fordi næsehornet
vil bryde muren ned, så de kan komme om på
den anden side. Og den lille abe er sikker på, at
det kan den store og stærke næsehorn sagtens
klare.
Næsehornet tager tilløb og støder med sin
tunge krop mod muren. BANG! – Dér sidder så
næsehornet med et forslået hoved, alt imedens
aben konstaterer, at der altså ikke er nogen vej
igennem muren.
Så siger den store elefant: ”Selvfølgelig er der
en vej gennem muren, men det kræver stærke
skuldre. Jeg skal nok skubbe til den mur.” Aben
er glad, for den er sikker på, at den stærke elefant nok skal klare det.
Elefanten stiller sig ved muren – og 1-2-3 så
vælter han sin tunge krop mod muren. Det si3

ger BANG, men der sker ikke noget ud over, at
elefanten føler sig smadret.
Hjorten foreslår så elefanten, at han skal prøve med den anden skulder. Men resultatet er
det samme: muren rokker sig ikke ud af stedet.
Elefanten må nu erkende, at der ikke findes nogen vej gennem muren.
Alle dyrene gentager i kor: ”Der findes ikke
nogen vej gennem muren.”
Men hyænen tænker ved sig selv, at den nok
skal finde vej til den anden side muren. Det er
bare de store og stærke og de små og dumme
dyr, der ikke kan passere denne mur. Men han
skal vise dem. Han vil nemlig finde en vej uden
om muren. Det er i virkeligheden kun den snedige – som han selv – der kan få en sådan tanke.
De andre dyr siger til hyænen: ”Jamen, vis os så,
hvordan du vil komme uden om muren.”
Hyænen begynder på sin vandring. Det bliver aften. Det bliver nat, og det bliver morgen.
Solen kommer højere og højere på himmelen.
– De andre dyr ser ikke noget til hyænen. Det
bliver igen nat, og det bliver morgen. Endelig
kommer hyænen udaset tilbage.
”Fortæl os, hvad du har fundet ud af,” skriger
de andre dyr i kor. ”Det er nyttesløst!” stønner
hyænen. ”Der er ingen vej uden om muren.
Den fortsætter og fortsætter bare.”
Dyrene må nu konstatere, at der ikke er nogen vej uden om muren, og der er ikke nogen
vej gennem muren.
Men så kommer slangen krybende. ”I tror, I er
store og stærke og smarte. Men jeg slange med
min specielle slankhed skal nok komme under
muren.” Slangen begynder at grave et hul – og
den lille abe hepper: ”Kom nu, kom nu.”
Slangen graver og vrider sig mange gange.
Endelig kommer den oven jorden. Hvor er den
lykkelig, for det er jo lykkedes at komme under
muren – tror den! Så kommer giraffen: ”Undskyld, men du er stadig på den samme side af
muren.” Slangen bliver nu sur, fordi den til ingen nytte har kravlet i flere dage under jorden
– og fordi andre bare ringeagter den.
Alle dyr istemmer et: ”Der er ingen vej under
muren, der er ingen vej gennem muren, der er
ingen vej uden om muren.”
Så begynder den lille abe at danse: ”Se på
mig. Se på mig. Jeg kan klatre, hvorhen det skal
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være. Jeg vil klatre over muren. Bliv I nu bare
stående, hvor I er, for her kommer jeg!”
Og så løber den lille abe ellers op ad muren,
men den kommer ikke ret langt, for der er ikke
ret meget at gribe i, og så falder den ned. Den
er ked af det, men den giver ikke op.
Den får nu giraffen til at hjælpe sig, idet den
kryber op ad giraffens lange nakke. Den kryber
længere og længere op ad muren, men igen mister den grebet og ryger ned på jorden. Denne
gang er det nødvendigt at give den kunstigt åndedræt. Elefanten spørger fortvivlet: ”Er der da
ingen vej over muren?”
Aben er ked af det, men når den ikke kan
klatre over, så er der jo ingen, der kan. Dyrene
må derfor konstatere, at der ikke er nogen vej
over muren; ingen vej igennem muren; ingen
vej uden om muren; ingen vej under muren. De
er fanget.
Denne afrikanske dyrefabel af Paul White
kan vi forstå som en lignelse, der lærer os noget om menneskers forhold til Gud. Mellem
Gud og mennesker er der en mur. En mur, der
forhindrer os i at have fællesskab med Gud. Vi
kan ikke selv komme om på den anden siden
af muren. Men det er jo på den anden side af
muren, at mennesker lever i frihed og har fred
med Gud og kan udfolde deres liv i overensstemmelse med Guds vilje.
Når vi nu hverken kan komme igennem, over,
under eller rundt omkring muren, som er den
synd, der skiller os fra Gud, hvad så? Hvordan
kommer der hul igennem?
Det er faktisk det, som påskebudskabet fortæller os. Der kommer kun hul gennem syndens mur ved at Gud selv bryder igennem. Det
gør han gennem sin enbårne /enestående søn,
Jesus Kristus. Jesus er faktisk den eneste, der
har kræfter til at nedbryde muren, der skiller
os fra Gud. Muren er der, fordi vi har valgt at gå
vore egne veje på den forkerte side af muren –
uden vor Gud og Skaber.
Men inderst inde er der en længsel hos ethvert menneske – enten bevidst eller ubevidst
– efter at komme over på den anden side muren. Det er også muligt. Blot klarer vi det ikke
selv – hverken ved at vise næstekærlighed eller
ved at leve efter såkaldte kristne værdier. Eller
ved at finde noget guddommeligt i os selv.

Ved sin død på korset brød Jesus igennem
muren og betalte dermed bøden for vore overtrædelser af Guds bud – bl.a. det første bud om,
at vi ikke må have andre guder end Gud selv.
Når bøden er betalt – og når der er brudt hul
igennem muren – ja, så kommer vi jo om på
den anden side muren ved at følge efter Jesus
Kristus, som er vejen til Gud. Det er langfredags-budskabet til os.
Og påskedag fejrer vi opstandelsen, som vi
møder på den anden side muren. Opstandel-

sen betyder, at Jesus har nedbrudt syndens og
dødens magt, og at vi ved troen på Ham, der
er levende og nærværende hos os i sin kirke og
menighed, har del i opstandelsens glæde allerede her og nu.
Gud give, at vi alle må få en velsignet påskehøjtid i hjem og kirke!
Glædelig påske!
Lillian Risum, sognepræst

Konfirmationer 2017
Hassing Kirke 7. maj kl. 9.30

Hørdum Kirke 14. maj kl. 10

Viktor Brandt Larsen
Daniel Alstrup Yde

Jens Munkholm Bangsgaard
Emilie Pedersen Bliksted
Make Patiphat Chanphinit
Signe Vangsgaard Gade
Alette S. H. Ellemann Hansen
Julie Toftdal Jensen
Marie Kvistgaard Kvejborg
Mai Lodahl Leegaard
Emma Drejer Møller
Jill Bach Nielsen
Mathias Nørgaard Nielsen
Kristian Bonde Skaarup

Skyum Kirke 7. maj kl. 11
Rasmus Kargo Fill
Harald Borg Cederstrøm Friis
Sofie Vangsgaard Kjelstrup
Andreas Westergaard Rasmussen
Magnus Ludvig Skaarup
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Gudstjenester - marts - april DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

5. marts 1.s. i fasten		
10.30 		
				

12. marts 2.s. i fasten				
				
19. marts 3.s. i fasten			
26. marts midfaste

9.00 			

2. april Mariæ bebudelsesdag		

10.30 		

9. april palmesøndag			
13. april skærtorsdag

10:30		

10.30

10.30 				

14. april langfredag		

9.00 		

16. april påskedag			

9.00 Inds. KFUM og K

17. april 2. påskedag					
23. april 1.s.e. påske		

10.30 		

30. april 2.s.e. påske			
9.00
				
7. maj 3.s.e. påske		
12. maj bededag

9.30 konfirmantion			

10.30 			

14. maj 4.s.e. påske				
21. maj. 5.s.e. påske		

9.00 		

25. maj Kr. himmelfartsdag				
28. maj. 6.s.e. påske			
10.30
				
4. juni pinsedag

10.30 			
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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Besøgstjeneste

- maj 2017
HØRDUM

SKYUM

9.00 Inds. Folkekirkens Nødhjælp

10.30
				Erik H. Bennetzen

		

9.00

10.30
9.00
9.00

				

19.30 kor

10.30
10.30 kor

					

9.00

9.00

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

10.30 Inds. Kirkens
Korshær

			

11.00 konfirmation

9.00
10.00 konfirmation
10.30 kor - se omtale
9.00 Erik H. Bennetzen
19.00 Sommerkoncert
se omtale
9.00
kl. 12 dagen før
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Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)

Hørdum-Skyum
Møderne holdes i Kirkecentret i Koldby
Ons. 29. marts kl. 19.
Ons. 10. maj. kl. 19

Visby-Hassing-Villerslev
Mødernes holdes i konfirmandstuen i Visby
Ons. 22. marts kl. 19.
Tirs. 16. maj kl. 19.

De nye menighedsråd
De nye menighedsråd, der er valgt for en fire-årig periode, har konstitueret sig.
Hørdum-Skyum menighedsråd
Formand: Henny Kragh Klit
Næstformand: Morten Bjerregaard
Kontkatperson: Svend Erik Guld
Kasserer: Niels Anders Frøkjær
Smed
Kirkeværge, Hørdum: Niels
Anders Frøkjær Smed
Kirkeværge, Skyum: Anna Cederstrøm Tølbøl
Sekretær og formand for valgbestyrelsen: Gustav Sieg Sørensen

Visby-Hassing-Villerslev
menighedsråd
Formand: Holger Mouritsen
Næstformand: Carsten Kobberø
Kontaktperson: Lone Olsen
Kasserer: Knud Madsen
Kirkeværge, Visby: Knud Madsen
Kirkeværge, Hassing: Kirsten
Rasmussen
Kirkeværge, Villerslev: Kresten
Krabbe
Sekretær: Carsten Kobberø
Medlem: Åse Worm
Medlem: Orla Thinggaard
8

Sogneaften

den 5. april kl. 19.30
I januar var Anna-Marie Brogaard Aeppli,
Skyum forhindret i at medvirke ved en sogneaften. I stedet kommer hun onsdag den
5. april og 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 25 kr.
Der kan bestilles kirkebil.

Højmesse

i Hørdum Kirke

søndag den 21. maj kl. 10.30
Ved højmessen medvirker Midtvest Pigekor under ledelse af Dorte Bille sammen
med vores eget pigekor.
De to kor har indledt et samarbejde, og vi
er vært for Midtvest Pigekor hele weekenden.
Korene synger bla. en fælles koncert i Vestervig kirke lørdag den 20. maj kl. 16.00

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.

Studietur til Libanon

De kristne i Mellemøsten er trængte. Mange er
drevet på flugt fra deres hjem og deres kirke.
Nu får du mulighed for at møde dem. Det sker,
når Mellemkirkeligt Stiftsudvalg arrangerer studietur til Libanon den 6. - 13. november.
Libanon har den største andel af kristne i
Mellemøsten, og er samtidig det land, som har
modtaget flest flygtninge fra Syrien. Førhen
havde landet, der grænser op til Syrien og Israel, en blomstrende økonomi. Men borgerkrig
og politisk uro har sat dette over styr. Hvordan
er det at være kristen i sådan et land?
Der er opvarmning til studieturen den 22.
maj, hvor libaneser, debattør og menneskerettighedsekspert Hanna Ziadeh tager os med på
en rejse gennem kultur, politik og religion. Det
er i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Du er
velkommen til at deltage uanset om du vil med
på studieturen, og der er gratis adgang.
Formålet med studieturen er at knytte kontakt mellem kristne i Danmark og i Libanon. Du
kan stille spørgsmål om turen og foredraget
eller melde dig som interesseret på aalborglibanon2017@gmail.com. Deltagerne udvælges
sidst i maj måned.
Læs mere på aalborgstift.dk
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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.

Marts
Mandag 6. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 7.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby.
Pjecen: ”Fremtid og håb – menigheden på
vej”. 3. afsnit: ”Jesus overskred grænser”.
Tirsdag 14.: Kredsens repræsentantskabsmøde
i Hørdum Missionshus. (Dagsorden kan rekvireres).
Mandag 20. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde på
plejecenter ”Kløvermarken” i Koldby.
Medvirkende: Fritidsforkynder Tage Grønkjær, Klitmøller.
Onsdag 29. og torsdag 30.: Kredsens bibelkurser i henholdsvis Bedsted Missionshus og
Heltborg Missionshus. (Obs.: 2 forskellige
bibelforedrag). Underviser: Missionær Villy
Sørensen, Hammel.
April
Mandag 3. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 4.: Månedsmøde ved Lene Bach-Mose,
Floulev. Emne: ”Mennesket og reformatoren
Martin Luther”.
Tirsdag 11.: Bibelkreds hos Lars Smed, Borgergade 15, Koldby. Pjecen: ”Fremtid og håb –
menigheden på vej”. 4. afsnit: ”At være grebet
af Kristus”.
Mandag 24. og tirsdag 25.: Kredsens samfundsstævne i Agger Missionshus. (Program kan rekvireres). Tema: ”Hold fast ved bekendelsen”.
Medvirkende: Missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.
Maj
Mandag 1. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 3.: Kredsmøde i Thyholm Kirkecenter,
Hvidbjerg.
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Taler: Regionsleder for ”Region Midt”, Thorkild Vad, Videbæk.
Tirsdag 9.: Majfest ved fritidsforkynder Søren
Peter Thomsen, Kallerup. Emne: ”Fri i et frit
land – frikøbt til et liv i Kristus”.
Onsdag 17.: ”Tabormøde 2017” i IM´s egnsmuseum i Harring gl. Missionshus. Medvirkende:
Biskop Henning Toft Bro, Aalborg og Provst
emeritus Jens Munksgaard, Boddum.
Tirsdag 23.: Bibelkreds. Pjecen: ”Fremtid og
håb – menigheden på vej”. 5. afsnit: ”Mission
er at bygge bro”.
Juni
Fredag 2.: Eftermiddagsudflugt. (Program kan
rekvireres efter 15. april).

Korshærskredsen

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

Marts
22.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. Alle 20, Hurup.
April
19.: Møde hos Grethe Kirkegård, Bredgade 55C,
Hurup.
Maj
17.: Møde hos Maren Sørensen, Limfjordsgade
7, Koldby.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirs. d. 7. marts kommer Evas trio og synger og
spiller for os.
Tirs. d. 21. marts.: Vi kører til Nettotøj kl. 13.00
fra Hørdum. Opsamling de sædvanlige steder.
Tirs. d. 7. april.: Forårs-frokost i Kløverblomsten. Pris 125,00 excl. drikkevarer. Tilmelding
senest d. 28. marts til terapien Kløvermarken.

Tirsd. d. 18. april.: Forskellige spil.
Tirs. d. 2. maj.: Lillian Risum fortæller om ”Mit
rakkerliv”.
Tirs. d. 16. maj.: Vi synger i ”De grå synger”.
Tirsd. d. 30. maj.: ”Ballerum tærskeværk” kommer og synger og spiller.
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
hos Eva Kobberø eller Britta i terapien.

Cafe-eftermiddag

søndag den 21. maj
Søndag d. 21. maj kl. 14.30 kommer ”Medvind” og synger og spiller for os. Alle er meget
velkommen. Entre 25 kr. Dette er inkl. kaffe.
Hilsen aktivkommiteen

Hyggeeftermiddag
v/missionær Henning Fillipsen

Mandag d. 6. marts kl. 14.00.
Mandag d. 20. marts kl. 14.30. Møde med taler
udefra.
Mandag d. 3. april kl. 14.00.
Mandag d. 1. maj kl. 14.00.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang.

Tirs. d. 14. marts ved Lillian Risum
Tirs. d. 28 marts ved Frits E. Jensen
Tirs. d. 11. april ved Frits E. Jensen
Tirs. d. 25. april ved Lillian Risum
Tirs. d. 9. maj ved Frits E. Jensen
Tirs. d. 23. maj ved Lillian Risum

Fra Salmebogens bønnebog

Giv mig et livstegn
Giv mig et livstegn, Gud.
Jeg har ventet så længe.
Rundt omkring mig larmer det,
men din røst kan jeg ikke høre.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Mandag d. 27. marts
Mandag d. 24. april
Mandag d. 29. maj

Er jeg døv for dig?
Forbi mine øjne passerer billeder
i en uophørlig strøm,
men dig ser jeg ikke.
Er jeg blind for dig?
Giv mig et livstegn, Gud.
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Modtager:

SOGNECAFÉ

mandag d. 20. marts fra kl. 14-16
er der sognecafé i Kirkecentret i Koldby, hvor Anna og Svend Hamborg,
Hundborg fortæller og viser billeder fra Sydafrika.
Der kan bestilles kirkebil.
Alle er velkomne

Sogneaften den 2. marts
Der er sogneaften i Harring-Stagstrup Kirkecenter

torsdag 2. marts kl. 19.30.
I anledning af, at de lutherske kirker i 2017 fejrer reformationsjubilæet
indbyder de tre pastorater Bedsted-Grurup, Harring-Stagstrup og
Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum til en fælles sogneaften
med professor Kurt E. Larsen, Aarhus. Han vil holde et
kirkehistorisk foredrag om Martin Luther.
Kaffen koster 25. kr.
Der kan bestilles kirkebil.
Vi håber at se rigtig mange – også fra vort pastorat.

Sommerkoncert i Hørdum kirke
søndag den 28. maj kl. 19.00

Kom og oplev vores fire dejlige kor med et afvekslende
og spændende sommerprogram.
De små spirer danser og synger; de skønne juniorer
prøver kræfter med flerstemmighed, og de dygtige
piger og voksne synger en bred vifte af bla.
danske sange.
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