Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Præster fra Thy og Mors foran Lutherstatuen på pladsen foran Wittenberg Rådhus.

3 - 2017
Juni - Juli - August

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

Kirkelige handlinger
Begravelser/bisatte
Hørdum Kirke
Georg Johansen Led
Anton Børge Kirk Jensen
Erik Olesen
Villerslev Kirke
Tage Maxmilleansen Skammelsen

Afløser:
Ole W. Jakobsen, Bedsted: 31 45 24 40
Frits E. Jensen, Stagstrup: 97 93 10 33

døbte
Skyum Kirke
Asta Sofia Larsen Guld
Lærke Vestergaard Lundgren

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

Visby Kirke
Vilfred Esdahl Foget Henriksen

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
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 15. juli 2017.
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Indsamlinger
Hørdum
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær

100 kr.
500 kr.

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)
Visby-Hassing-Villerslev:
Tirsdag d. 20. juni: kirkesyn for alle tre kirker
- begynder i Hassing kl. 17.
Onsdag d. 23. august kl. 19 i Konfirmandstuen.

Forsiden: Foto af Mariann Dahl Amby.

Et spørgsmål,
der ikke længere stilles!?
Når man ikke kan sove om natten, kan hovedet
blive fyldt af tanker, der myldrer rastløst rundt
mellem hinanden uden mål og med. Det kan
være personer, der dukker op. Eller tanker om
arbejdet. Det, som jeg ikke nåede i går, men
som jeg gerne skal have nået i dag. Det problem, jeg ikke fik løst i går, hvordan skal jeg få
det løst i dag?
Tanker om Gud kan også dukke op. Er Gud
til? Hvad skal jeg egentlig med ham? Tankerne
kan køre rundt i den dårlige samvittighed. Men
også tanken om, hvorvidt Gud er nådig og kærlig, kan også opstå i en hvileløs hjerne.
Men det er nok ikke så tit, at spørgsmålet
trænger sig på, når man er i gang med dagens
mange gøremål – vel fodi Gud er ”blevet borte”
i det daglige for de allerfleste danskere. Det bliver han let i et samfund, hvor Gud ikke længere
er en naturlig del af tilværelsen, og hvor han
ikke er tolkningsnøglen til at forstå os selv og
de livsvilkår, som vi lever under.
Har vi samvittighedsproblemer i 2017, så er
det næppe i forholdet til Gud, men snarere
over for vore medmennesker og den natur, som
vi er sat til at passe på.
Det normale princip er vel efterhånden, at
vi skal leve et etisk korrekt liv. At vi skal leve
vort liv i ansvarlighed og med respekt for andre
mennesker og den natur, som vi er afhængig af.
Bare vi lever i et ordentligt forhold til vore medmennesker, så kan Gud vel ikke forlange mere?
Vi skylder ikke ham noget!
Anderledes var det for den tyske munk Martin Luther (1483-1546). Da han som ung var
munk i Wittenberg, kredsede hans tanker om,
hvordan han kunne finde en nådig Gud. For
hvordan kunne Gud på én gang være nådig og
retfærdig? Hvis Gud var retfærdig, hvem kunne
så bestå over for Gud? Luther kunne i hvert
fald ikke, for uanset hvor meget han end søgte
at anstrenge sig for at opfylde Guds og menneskers bud, så mislykkedes det. Han var angst
og anfægtet, for han kunne ikke kæmpe sig til
fuldkommenhed. Selv skriver han:
- Sandt er det, en from munk har jeg været og

overholdt min ordensregel så strengt, at jeg tør
sige: Er en munk nogensinde kommet i himlen
ved munkeri, så var jeg også kommet det. Det
vil alle mine klosterbrødre, som har kendt mig,
bevidne. Hvis det nemlig havde varet længere,
havde jeg pint mig selv til døde med vågen,
bøn, læsning og andet arbejde.
Svaret på det livsvigtige spørgsmål ”hvordan
finder jeg en nådig Gud?” fandt Luther under
læsningen af Romerbrevet. Han opdagede, at
Guds retfærdighed er helt forskellig fra, hvad
mennesker kalder retfærdighed. Guds retfærdighed er ikke en streng og dømmende retfærdighed, men en nådens retfærdighed, som
mennesker ikke skal gøre en masse gerninger
for at få del i. Den retfærdighed er gratis, er en
gave, som fås ved at tro på, at Krsistus har frelst
dem.
Det var Romerbrevet 1,17, der blev Luthers
redning: ”Den retfærdige skal leve af tro.” Det
blev Luthers store opdagelse. Vel, ordene havde hele tiden stået i Bibelen, men det havde
kirken glemt, og derfor var den generelle holdning, at man selv skulle gøre sig fortjent til frelsen. Luther skriver:
- Disse ord ”retfærdig” og ”Guds retfærdighed” virkede på min samvittighed som et lyn.
Hørte jeg dem, blev jeg forfærdet. Er Gud refærdig, så må han straffe.
Men da jeg ved Guds nåde engang i dette
tårnkammer tænkte over ordene: ”Den retfærdige skal leve af sin tro” og ”Guds retfærdighed” (Rom. 1,17), tænkte jeg straks: hvis
vi som retfærdige skal leve af tro, og hvis
Guds retfærdighed skal blive til frelse for enhver, som tror, så kan den ikke være vor fortjeneste, men Guds barmhjertighed. Sådan
blev min ånd oprejst. Thi Guds retfærdighed
betyder, at vi bliver retfærdiggjort og forløst
ved Kristus. Nu forandredes disse ord for mig
til liflige ord. I dette tårnkammer har Helligånden åbenbaret mig skriften.
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Vi er frelst af nåde – ved tro på Jesus Kristus.
Det er den sandhed, som Martin Luther genopdagede. Det er den sandhed, som vi i Den
Evangelisk Lutherske Folkekirke i Danmark bygger på.
Èt af de bekendelsesskrifter, som Folkekirken bygger på, er Den augsburgske Bekendelse
(fra 1530), som enhver præst skriver under på,
at han/hun vil overholde. Heri findes der en
artikel (afsnit) som netop handler om retfærdiggørelsen. Det er sagt, at det er den artikel,
hvormed kirken står og falder. Altså, at det er af
afgørende betydning, at kirken lærer og forkynder ret om, hvordan mennesker/vi bliver frelst:
Ligeledes lærer menighederne, at menneskene ikke kan retfærdiggøres over for Gud
ved egne kræfter, fortjenester og gerninger,
men at de retfærdiggøres uforskyldt for Kristi
skyld ved troen, når de tror, at de tages til
nåde, og at synderne forlades for Kristi skyld,
han som ved sin død har gjort fyldest for vore
synder. Denne tro tilregner Gud som retfærdighed for sig. Romerbrevet 3 og 4.
Hvordan får jeg en nådig Gud? Selv om det
ikke er det spørgsmål, der trænger sig på hos
den enkelte dansker, så trænger vi alle til at få
at vide, at svaret herpå er lige så påtrængende, som det var på reformationstiden for 500
år siden. For mennesker er i bund og grund de
samme i dag. Og Gud er den samme. Vejen til
Guds retfærdighed og til frelsen er den samme,
som den altid har været. Selvretfærdighed eller
selvgodhed er ikke vejen til Gud. Det er alene
Jesus Kristus.
Vi har brug for en ny reformation i Folkekirken, hvor vi genopdager, at det er troen på Jesus Kristus, der gør os retfærdige over for Gud.
Intet andet! Intet mindre!
Lillian Risum, sognepræst
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Kirkevandring
i Heltborg

Tirsdag den 13. juni 2017 inviteres der til
kirkevandring ved Heltborg Kirke kl. 19.
Der vil blive fortælling om kirke og kirkegård.
Her er der for nylig indrettet en afdeling med
urnegravsteder og en anden afdeling er for
de anonyme. Her er der rejst en sten med
indskriften KENDT AF GUD.
Efter en tur rundt både ude og inde bliver
der serveret kaffe i Heltborg Forsamlingshus.
Efter kaffen vil Erik Linnet, Elkontakten,
Bedsted, fortælle lidt om lys på kirke og kirkegård. Han har efteråret 2016 renoveret/
fornyet lys på kirkegården.
Alle er velkommen.
Venlig hilsen Sydthy Distriktsforening

SKYUM KIRKE
Skyum Kirke er lukket p.g.a. en omfattende
restaurering. Vi håber, at håndværkerne vil
være færdige, sådan at vi kan holde gudstjeneste igen fra den 1. oktober. I den periode,
hvor kirken er lukket, henlægges gudstjenester og kirkelige handlinger til andre af pastoratets kirker.
Hørdum-Skyum menighedsråd

Fyrspillet 2017
Blodsøstre
Fyrspillene i Sydthy opfører i år forestillingen
”Blodsøstre” på pladsen bag Visby Kirke. Stykket omhandler rakkere ved Visby i 1825-1835.
Rakkerne levede et hårdt liv og var ilde set af
den bedre del af befolkningen. Rakkernes arbejdskraft til det beskidte arbejde kunne sagtens bruges, men menneskene selv var ikke velkomne hos de lokale og måtte nøjes med, hvad
de kunne tjene til en beskeden løn, tigge sig
til eller stjæle. Alligevel var de ”sognets børn”
og skulle som sådan forsørges, såfremt de blev
født inden for sognets grænser.
Scenen er sat ved Juliane Natmandsdatters
rakkerkule på et tidspunkt, hvor rakkere kommer til byen i skikkelse af Frederik Ræv, også
kaldet Skindriveren, og hans mænd.
Skindriveren er far til Mette og Sidsel. Mette
er højgravid. Hendes fødsel går pludselig i gang,
og hun er ved at føde sit barn på den forkerte
side af sogneskellet. Et par mænd kører hende uden for sognet for at slippe for forsørgelsespligten. De bliver hjulpet af Jeppe, søn fra
Nørhedegård. Han får samvittighedskvaler og
indrømmer sin handling over for sine forældre
Kirsten og Mads, som beslutter sig for at tage
det nyfødte barn til sig, da Mette dør ved fødslen.
Beslutningen skaber uro blandt byens folk.
Nogle vil have, at barnet skal accepteres som et
af byens børn, andre udtrykker deres utilfredshed med ligestillingen.
Sidsel finder sin søster død og sværger hævn.
Hun vender senere tilbage sammen med Jens

Natmands folk. Der manglede arbejdskraft på
gårdene. Men vil man have deres hjælp, når de
stjæler og udøver troldkraft?
Historien er en fin skildring af fordomme,
overtro og klasseforskel. Dramaet indeholder
alle elementer, for at vi kan blive underholdt:
Had og kærlighed, kampen for liv og død og
selvfølgelig BLODSØSTRE.
Se også www.fyrspillene.dk
Heidi Søgaard Madsen
Fmd. for Fyrspillene i Sydthy

Forfatter: Marie Markvard Andersen - Instruktion: Ejgil Enevoldsen og Gitte Daniel Dam
Plakat: Vibeke Kortegaard
Onsdag 28. juni kl. 19.30 - Torsdag 29. juli kl. 19.30 - Fredag 30. juli kl. 19.30
Lørdag 1. juli kl. 19.30 - Søndag 2. juli kl. 14.00
SPILLESTED: Visby Kirke, Lethsvej 9A, 7755 Bedsted Thy
BILLETBESTILLING: Tlf. 2856 3142 (mellem kl. 17.00 og 19.00) - Mail: johnny.overgaard@hotmail.com
BILLETPRISER INKL. PROGRAM: Voksne: 110 kr. - Børn fra 6-14 år: 50 kr.
Før forestillingen kan du i teltet ved spillepladsen nyde en lækker menu fra Thinghuskroen (dog ikke
søndag). Pris inkl. billet: Voksne 230 kr. - Børn 120 kr. - Kun mod forudbestilling på tlf. 2856 3142
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Gudstjenester - juni - juli - au
DATO

VISBY

HASSING	

4. juni pinsedag

10.30 			

5. juni 2. pinsedag

Provstigudstjeneste på Ashøje i Hurup 11.00

11. juni trinitatis			
18. juni 1.s.e.t.		
		
25. juni 2.s.e.t.

VILLERSLEV

9.00

10.30 inds. Folekirkens		
ungdomskor

9.00			

2. juli 3.s.e.t.				
9. juli 4.s.e.t.		
16. juli 5.s.e.t.

10.30 Erik H. Bennetzen			

10.30			

23. juli 6.s.e.t.			
30. juli 7.s.e.t.		

9.00 Frits E. Jensen			

6. aug. 8.s.e.t.

Pastoratsgudstjeneste i præstegårdsha

13. aug. 9.s.e.t.			
20. aug. 10.s.e.t.

10.30		

9.00

9.00			

27. aug. 11.s.e.t.

Pastoratsgudstjeneste på Galgebakke i

3. sep. 12.s.e.t.			
9.00
				
10. sep. 13. s.e.t.		

10.30		

Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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Til kalenderen

ugust 2017
HØRDUM
9.00

0 Line Skovgaard Pedersen
10.30
9.00

10.30
9.00 Erik H. Bennetzen

			
9.00

		

			

aven i Visby 14.00
10.30
10.30

i Hassing 10.30 kor
10.30 velkomst nye
konfirmander
9.00

kl. 12 dagen før

SKYUM - LUKKET

Sogneudflugten bliver lørdag den 16.
september. Nærmere herom i næste
nr. af Sognenyt.
Ons. 11. okt. er der sogneaften i Kirkecentret i Koldby, hvor pastor Erik H.
Bennetzen vil give os en introduktion
til Martin Luthers kristendomsforståelse.
Søn. 12. nov. kl. 10.30 bliver der en
fælles reformationsgudstjeneste for
de tre samarbejdende pastorater
(Bedsted-Grurup, Harring-Stagstrup,
Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Sky
um) i Bedsted Kirke. Efterfølgende vil
der være frokost i Bedsted Missionshus.
Søn. 19. nov. kl. 19.00 får Hørdum
Kirke besøg af Struer Brass Brand.
- Man kan bl.a. læse om reforationsjubilæet på http://luther2017.dk/
Ordet, og dermed
forkyndelsen af Guds
Ord, har altid stået
centralt i luthersk
forkyndelse. Luther
selv siger:
Hvor man ikke stadig
øver sig i og beskæftiger sig med Guds Ord,
kan kirken ikke bestå.
Genesis-forelæsningen 1535-45
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Årets konfirmander havde en hyggelig aften
i Stagstrup
Den 28 marts var årets konfirmander og forældre fra Harring Stagstrup, Visby-Hassing-VillerslevHørdum-Skyum sogne inviteret til en festlig aften i Stagstrup Kirkecenter.
Aftenen bød på mad, munter underholdning og berøring af vigtige og eksistentielle temaer. Hans
Jørn Østerby tryllede, sang og fortalte på en nærværende måde, og både de unge og forældrene
hyggede sig.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG
Der er provstigudstjenste på Ashøje i Hurup mandag 5. juni (grundlovsdag) kl. 11.00.
Prædikant er provst Line Skovgaard Pedersen. Hørdum-Skyum kirkekor medvirker.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Vestervig Kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri.
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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.

Juni
Fredag 2.: Eftermiddagsudflugt. Pris pr. person
120 kr. (Program kan rekvireres).
Tirsdag 6. kl. 19.00: Bedemøde.
Fredag 9. og lørdag 10.: Indre Missions årsmøde i Skjern Kulturcenter. (Program kan rekvireres).
Tirsdag 13. - lørdag 17.: Teltmøder ved skibsværftet i Vest Vilsund. (Program kan rekvireres).
Tirsdag 20. kl. 18.30: Midsommerfest hos Jens
Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Pris for aftensmad og kaffe pr. person 60 kr.
Medvirkende: Missionær Jens Peder Dal
gaard, Nykøbing.
Tirsdag 27.: Bibelkreds. Pjecen: ”Fremtid og
håb – menigheden på vej”.
6. afsnit: ”At gøre Jesus attraktiv”.
Juli
Mandag 3. kl. 19.00: Bedemøde.
Fredag 14. - fredag 21.: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup. (Program kan rekvireres).
August
Mandag 7. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 9.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus.
Taler: Missionær Heri Elttør, Aulum.
Tirsdag 15.: Månedsmøde ved sognepræst Lillian Risum, Visby. Emne: Hvad tror vore muslimske naboer på?
Tirsdag 22.: Bibelkreds. Pjecen: ”Fremtid og
håb – menigheden på vej”.
7. afsnit: ”Når Guds time er inde”.
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Korshærskredsen

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

Juni
Den 21.: Møde hos Anne Lis Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby.
Juli
Den 17.: Torvedag i Hurup med Kirkens
Korshærs`s tombola.
August
Den 16.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.

Sommerlejr for børn

Fra den 3. - 6. juli afholder
Thykredsens Søndagsskoler sommerlejr på ”Bjørneborg” på Mors.
Børn fra 6 – 14 år er velkommen på denne fælles børne- og juniorlejr, hvor der bl.a. er bibel
arbejde (aldersdelt), løb, sangkor, bål, hygge,
boldspil og godt kammeratskab.
Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, bliver omdelt i børne- og juniorklubber
eller kan rekvireres hos Jytte Thomsen, tlf. 97
93 14 39.
Hilsen lederne

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Tirs. 13 juni: Terningspil.
Tirs. 27. juni: Afslutning med vafler.
Tirs. 8. august: Udflugt Mors rundt. Afgang fra
Hørdum kl. 13. Opsamling de sædvanlige steder. Pris: 200,- kr. Tilmelding til Betty tlf. nr.
9793 6476 mobil. 2990 6476.
Tirs. d. 22. august: Quiz og Hovedbrud.
Hvis ikke andet er nævnt begynder arrangementerne kl. 14. Kaffe kan købes til 21 kr.

Andre arrangementer i
Kløverblomsten
Tirsdagsklub: 9.30-11.30. Vi maler på stof, lærreder, laver kort, spiller spil, snakker, drikker
kaffe og hygger. Du har mulighed for at blive
kørt for 25 kr. tur-retur. Kontakt terapien for
nærmere oplysninger.
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. 14.30

Mandag d. 26. juni
Ferie i juli
Mandag d. 28. august

Hyggeeftermiddag

v/missionær Henning Fillipsen kl. 14
Torsdag 15. juni. (Bemærk: det er en torsdag).
Mandag 3. juli.
Mandag 31. juli.

Sommerudflugt med
aktivkommiteen og
Kløvermarken
Bustur rundt i Nationalparken (den del vi ikke
besøgte sidste år) med guide. Middag på Vesløs
Kro.
Vi kører med i stor bus med lift, så dårligt gående og kørestolsbrugere kan komme med.
Alt inkl. 200 kr. (undtagen drikkevarer).
Tilmelding til terapien senest den 16. juni kl. 12.
Her gælder først til mølle princippet.
Vi kører fra Kløvermarken kl. 10 og er hjemme
mellem kl. 15.00 og 15.30.
Husk at sætte x i kalenderen den 14. september, hvor der er grisefest kl. 17. John fra Vorupør spiller.

Udstilling på Kløvermarken
i hele juli måned

”Fra værdig trængende til værdig Alderdom”
I juli måned udstilles billeder omkring ældreliv i
Danmark gennem 100 år i Kløverblomsten. Det
er historier fra 1800-tallet til nu: om værdighed
- eller ej.
Alle er velkommen til at se udstillingen.
Udstillingen er udlånt af FOA.

Servicemeddelelse

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang.

Tirsdag 6. juni ved Frits E. Jensen
Tirsdag 20. juni ved Lillian Risum
Tirsdag 4. juli ved Frits E. Jensen
Tirsdag 18. juli ved Lillian Risum
Tirsdag 1. august ved Frits E. Jensen
Tirsdag 15. august ved Lillian Risum
Torsdag 29. august ved Frits E. Jensen

Billeder af årets konfirmander kommer i næste
nr. af Sognenyt.

Konfirmationsforberedelse
2017-18
I april blev der sendt et brev ud til de børn, der
går i 6. klasse på Koldby Skole ang. konfirmandundervisning i det kommende år.
Skulle der imidlertid være andre, der bor i én
af pastoratets fem sogne, og som ønsker at gå
til konfirmationsforberedelse i Kirkecentret i
Koldby, er man velkommen til at henvende sig
til sognepræsten på 9795 1133 el. liris@km.dk
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Modtager:

Friluftsgudstjeneste
Der bliver friluftsgudstjeneste på Galgebakken,
Lindagergårdvej i Hassing.
Det er for hele pastoratet.
Det bliver søndag d. 27. august kl. 10.30.
Hørdum-Skyum voksenkor synger.
Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne.
Medbring noget at sidde på.
Hvis det mod forventning er regnvejr, afholdes
gudstjenesten i Hassing Kirke.
Vi glæder os til at se rigtig mange mellem gravhøjene.
Visby-Hassing-Villerslev Menighedsråd og sognepræsten

Havegudstjeneste i Visby den 6. august.
Igen i år afholder vi gudstjeneste i præstegårdshaven. Det er søndag d. 6. august kl. 14.00.
Man bedes selv medbringe stole og passende fodtøj.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Visby Kirke.
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd er vært ved en kop kaffe.
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