Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

4 - 2017
September - Oktober - November

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, 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
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 23. oktober 2017.
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Kirkelige handlinger
døbte
Visby Kirke
Karoline Nørgaard Amby Pinholt
Hørdum Kirke
Andrea Rottbøll
Hassing Kirke
Marius Mortensen
VIEDE
Hørdum Kirke
Bodil Ahlmann Jensen og Steyni Andreasen
BegraveDE/bisatte
Villerslev Kirke
Jens Christian Sørensen
Hassing Kirke
Nanna Korsgaard Søndergaard
Inge Lagerquist
Hørdum Kirke
Lillian Kjærgaard
Mathias Skipper
Andreas Svenningsen
Robert Uhrbrand Pejtersen

Indsamlinger
Hassing
Folkekirkens ungdomskor

250 kr.

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)

Hørdum-Skyum:
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Ons. 13. sep. kl. 19.
Tors. 12. okt. kl. 19.
Ons. 8. nov. kl. 19.
Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen
Ons. 25. okt. kl. 19.
Ons. 29. nov. kl. 19.

Forsiden: Fra storkelandsbyen Bremenhusen, Sydslesvig, juli 2017.

Omsonst er kalk og stene...
”Omsonst er kalk og stene” hedder det i en salme. Det kan da vist ikke være rigtigt. Her i Thy
har vi vore gamle flotte landsbykirker. Mange
af dem er blev kalket i løbet af foråret og sommeren. Andre igen har fået murværket set efter, for regnvand har en underlig tendens til at
trænge sig ind igennem furerne på de ældgamle tilhugne kampesten. Vore kirker fra middelalderen er kulturskatte, som enhver generation
har fået til opgave at passe på.
Bl.a. derfor har Skyum Kirke siden begyndelsen af maj ligget øde og støvet hen, medens
håndværkere har haft travlt med at renovere
bygningen.
De store lysestager er fjernet fra alteret. De
er ikke i brug. I grunden er de til ingen nytte. De
havde stået på alteret i Skyum Kirke, men nu
er det dækket af. Døbefonten er pakket ind, så
her bliver der ikke føjet nye medlemmer til menigheden. Også disk og kalk er gemt bort – og
venter på, at de igen en dag skal blive fyldt med
brød og vin, så menigheden på ny kan forenes i
Kristi legeme og blod.
Prædikestolen er forseglet, så Guds Ord kan
ikke forkyndes. Uden Guds ord kan et menneske jo ikke leve, for ”Mennesket skal ikke leve
af brød alene, men af hvert ord, der udgår af
Guds mund” (Jesus i Matt 4,4). Alteret er gemt
bort bag ”nedrullede gardiner” – så det føles,
som om der er et forhæng mellem Gud og hans
menighed. Krucifikset, der hænger i korbuen,
er også dækket – en påmindelse om, at den
korsfæstede Jesus kan blive borte for os.
En lysestage uden lys. En prædikestol uden
Ordets forkyndelse. En døbefont uden dåb. Et
alter uden nadverelementer. Et krucifiks der er
skjult. For slet ikke at tale om den menighed,
der ikke er.
Alligevel. Der er håb. ”Lyset skinner i mørket,
og mørket greb det ikke, ” (Joh 1,5). Lyset. Guds
lys: Jesus Kristus. Ind i en mørk og kold verden
kom han. Med lys og kærlighed fra Gud. Ind i en
mørk og kold verden kommer han. Med lys og
kærlighed fra Gud.
”Omsonst er kalk og stene”. Det er ikke hele
sandheden. For Grundtvig skriver i salmen (nr.
328 i Salmebogen):

Hvor Gud sit hus ej bygge vil,
omsonst er kalk og stene,
thi der skal mer og andet til
end verdens folk vil mene;
det gælder om et Guddoms-ord,
når, som i Himlen, så på jord,
et Guds-hus skal opbygges.
Med andre ord: vi skal gøre vort! Vi skal holde
vore gudshuse, kirker vedlige, sådan man har
gjort det i generationer. Og så skal kirken bruges! Kalk og stene er ikke kun til pynt. Var de
alene det, så kunne vi lige så godt rive kirkerne
ned – for uden nogle mennesker, der har brug
for at være stille og lytte til Gud, tjener kirkebygningen ikke sit formål.
Er vi, som menighed og som de individuelle
kristne, vi er – som en forladt og tildækket kirke, der er taget ud af brug? Der ligger hen i dis
og tåge og mørke? Eller?
Har vi som børn julelys i øjnene? Fulde af
forventninger til den dag, hvor Guds stærke lys
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skal bryde frem med en kraft og intensitet, som
vi ikke kan forestille os? Fulde af forventninger
til det øjeblik, hvor den treenige Gud for altid vil
forenes med sin menighed?
Lyset vender tilbage. Til Skyum Kirke. Til vores
kirke. Lysestagerne finder deres plads på alteret; der vil igen være dåb og altergang, og Ordet vil blive forkyndt. Kirkeklokkerne vil kalde til
gudstjeneste. Så er det op til menigheden, om
den hører kaldet.

Med Grundtvig beder vi:
Thi beder vi: vor Gud! byg med,
lad her din Ånd regere!
Da bliver her et helligt sted,
jo længere, jo mere;
hver Herrens dag, hvert kirkeår
velsignet kommer, priset går
med livets ord på læbe. (DDS 328,3).
Lillian Risum, sognepræst

Forårets konfirmander

Konfirmander Hørdum:
Make Patiphat Chanphimit, Mathias Nørgaard Nielsen, Kristian Bonde Skaarup,
Jens Munkholm Bangsgaard, Emilie Pedersen Bliksted, Mai Lodahl Leegaard,
Signe Vangsgaard Gade, Jill Bach Nielsen, Emma Drejer Møller, Alette S. H. Ellemann Hansen,
Julie Toftdal Jensen, Marie Kvistgaard Kvejborg. Fotograf: Fotografen, Thisted.
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Konfirmander Hassing:
Daniel Alstrup Yde, Viktor Brandt Larsen. Fotograf er: Lone Brandt Larsen

Konfirmander Skyum:
Rasmus Kargo Fiil, Andreas Westergaard Rasmussen, Harald Borg Cederstrøm Friis,
Sofie Vangsgaard Kjelstrup, Magnus Ludvig Skaarup. Fotograf: Fotografen, Thisted.
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Gudstjenester - september - oktober
DATO

VISBY

HASSING	 VILLERSLEV

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

10.30 LR høst, inds.		

17. sep. 14.s.e.t.			
24. sep. 15.s.e.t.

9.00 LR høst, inds.

10.30 LR høst, inds.			

1. okt. 16.s.e.t.					
					
Tirs. 3. okt.				
				
8. okt. 17.s.e.t. 		
9.00 LR		
				

15. okt. 18.s.e.t.				
				
22. okt. 19.s.e.t.			
29. okt. 20.s.e.t.

9.00 LR			

5. nov. alle helgens dag		
12. nov. 22. s.e.t.

10.30 LR

9.00 LR		

Reformationsgudstjeneste i Bedsted Kir

19. nov. 23. s.e.t.			
10.30 EHB
				
26. nov. sidste s. i kirkeåret		
10.30 LR		
				
3. dec. 1.s. i advent

10.30 LR			

LR = Lillian Risum – FEJ = Frists Erik Jensen – EHB = Erik H. Be
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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r - november 2017
HØRDUM

SKYUM

Kirkeskoleaftenerne er i Hurup Kirkecenter, Kirkegade 42A, 7760 Hurup
Thy. Hver aften 17.30 – 20.30

10.30 LR velkomst nye
konfirmander
9.00 LR

Program
Torsdag d. 7. september: Vi tager på
fjordtur med bus.

10.30 LR høst, kor, inds.
9.00 LR

					
					

10.30 LR høst, genåbning,
kor, inds.

10.30 LR menighedsmøde, se omtale
9.00 FEJ

10.30 LR BUSK kor

Onsdag 29. november: Advent.

10.30 LR kor

Program hentes i kirkerne eller hos
sognepræsten.

rke 10.30, se omtale

9.00 LR inds. Missionen
bland Hjemløse
14.00 LR juleoptog, kor

ennetzen
kl. 12 dagen før

Tirsdag 31. oktober: David Bugge:
”For alle lige – Karl Ove Knausgårds
tanker om det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde”.
Torsdag 16. november: Tine Reeh:
”Hal Kochs demokratiopfattelse – en
slet skjult Luthersk arv?”

9.00 LR

19.00 Struer Brass
Band, se omtale

Torsdag d. 5. oktober: Hans Hauge:
”K.E. Løgstrup i Hitlers Tyskland 19301935”.
Torsdag d. 26. oktober: Ole Jensen:
”Mit venskab med digteren Thorkild
Bjørnvig”.

19.00 Jakob L. Olesen
skriftemålsgudstjeneste

				Kirke og pizza EHB
				se omtale

Kirkehøjskolen
Sydthy Provsti

10.30 FEJ, prædikant
Rikke Vestergaaard

Tilmelding og betaling.
Tlmelding skal ske senet to dage før
arrangementet eller samlet senest
den 1. sep. Den samlede pris for efteråret 2017 er 600 kr. inkl aftensmad
og kaffe hver gang.
Ønsker man at deltage enkeltvis i aftenerne er prisen 150 kr. pr. gang.
Kik ind på Kirkehøjskolens hjemmeside: sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/
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SOGNEUDFLUGT DEN 16. SEPTEMBER
Sogneudflugten i de fem sogne går i år til Gudum Klosterkirke, Museet For Religiøs Kunst i
Lemvig og Retroudstilling i Svankjær. I løbet af dagen serveres der middagsmad og eftermiddagskaffe. Der opkræves kun 150 kr. pr. person. Se efter annonce i Thylands Avis i uge 36.

Høstgudstjeneste
i Hørdum
Søn. 17. sep. kl. 10.30 er der høst- og familiegudstjeneste i Hørdum Kirke. Minikonfirmanderne hjælper graveren med at pynte kirken.
Spirekoret og juniorkoret synger.

Genåbning af Skyum Kirke
og høstgudstjeneste
Hele sommeren har Skyum Kirke været en
byggeplads, idet kirken skulle renoveres. Bl.a.
udskiftes varmeanlægget, og kirken får et nyt
elektrisk varmesystem med varmepumpe. Våbenhuset renoveres både indvendigt og udvendigt; taget repareres dér, hvor der er skader, og
isoleringen på loftet skiftes.
Forhåbentligt når håndværkerne at blive færdig til den 1. oktober.
Søn. 1. okt. kl. 10.30 planlægger vi nemlig at
genåbne kirken ved at holde høstgudstjeneste.
Kirkekor medvirker. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en let frokost i Kirkecentret i Koldby. Alle er velkomne.
Hørdum-Skyum Menighedsråd

Menighedsmøde
Hørdum-Skyum sogne
Der afholdes menighedsmøde i Kirkecentret i
Koldby søn. 8. oktober efter gudstjenesten kl.
10.30.
Menighedsrådet vil på mødet orientere om
arbejdet i det forløbne år og planer for fremtiden. Menighedsrådet vil være vært med kaffe
og brød.
Alle er velkomne.
Hørdum- Skyum Menighedsråd
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Kirke og pizza
Søn. 15. 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 97 93 67 57 el. 61 34 99 21 senest lørdag den 14. okt. kl. 10.

BUSK-gudstjeneste
Søn. 29. okt. kl. 10.30 er der BUSK-gudstjeneste/familiegudstjeneste. BUSK = Børn, Unge,
Sogn og Kirke.
Spire- og juniorkorene synger.
Der er afslutning for minikonfirmanderne. og
så får vi besøg af ”Tante Andante” fra Lemvig.

Fælles reformationsgudstjeneste
Søn. 12. nov. kl. 10.30 er der fælles gudstjeneste i Bedsted i anledning af 500-års jubilæet for
reformationen.
Det er en fælles gudstjeneste for sognene
Harring, Stagstrup, Bedsted, Grurup, Visby,
Hassing, Villerslev. Hørdum og Skyum. Vi vil
synge salmer af Martin Luther, og nr. 437 i Salmebogen ”Vi tro, vi alle tro på Gud” vil blive
sunget som trosbekendelse.
Sognenes tre præster samt voksenkorene fra
Bedsted og Hørdum-Skyum medvirker.
Efter gudstjenesten er der frokost for alle i
Bedsted Missionshus, Morup Møllevej 13.
Frokost og kaffe koster 40 kr. Børn gratis.
Jeg håber, at menighederne i de fem sogne vil
sluttet godt op om denne særlige gudstjeneste.
Lillian Risum, sognepræst

Sogneeftermiddag
Man. 13. nov. kl 14 er der sogneeftermiddag i
Kirkecentret i Koldby. Det er Carl og Ingeborg
Lomholt, der i ord og toner fortæller om ”en
livsfortælling fra fængslet. ”
Gennem en menneskealder har Carl og Ingeborg Lomholt arbejdet daglig sammen i Horsens Statsfængsel, den ene som fængselspræst
og den anden som organist og korleder. Det er
baggrunden for deres dobbeltforedrag med
musiske optagelser fra fængslets kirke. Fængslet var deres sogn og fangerne var menigheden.
Under sådanne betingelser bliver eksistentielle spørgsmål om tvivl og tro stillet både
overraskende og nærgående. De indsatte er
tæt på hinanden, gensidigt udleveret til hinanden– og fanget i et system, hvor de konstant er
overvåget og kontrolleret. Dermed er temaet
givet for Carl Lomholts foredrag ”Om fangenskab og befrielse” – om fangenskabet som det
menneskelige grundvilkår, som fængslet kan
skærpe til umenneskelighed, og om kirken, der
midt i denne fastlåste virkelighed opleves som
et fristed og på den måde får en egen profil.
”Musikken er større end forbrydelsen” – kalder Ingeborg sin fortælling.
Musik og sang har været hendes indgangsvinkel til fangerne. I modsætning til samfundets
fordømmelse af forbrydere bag tremmer, har
hun mødt dem med tillid og menneskelig varme. Der var altid plads til at tale med den enkelte. Under fangenskabets barske vilkår bliver
musikken ligesom et åndehul, hvor igennem
fangernes kreative og følsomme side træder
frem. Det kommer stærkt til udtryk på fangekorets CD, ”Farvel til Slottet” fra 2006, og vi vil
høre enkelte numre fra denne optagelse.
Kaffen koster 25 kr. Der kan bestilles kirkebil.

Koncert med
Struer Brass Band
Koncerten finder sted i Hørdum Kirke søn. 19.
nov. kl. 19.00.
Struer brass Band blev stiftet i 1982 og består
af ca. 30 medlemmer.

Repertoiret spænder typisk over original
brass-bandkompositioner, filmmusik, ballader,

populærmusik og hymner.

Juleoptog i Koldby
Søn. 3. dec. kl. 14, 1. søndag i advendt, er der
familiegudstjeneste i Hørdum Kirke. Spire- og
juniorkorene medvirker. Efter gudstjenesten
deltager vi i juleoptoget i Koldby.

Julekoncert
Søn. 10. dec. kl. 16.00 synger Hørum-Skyum
kirkes fire kor julekoncert i Hørdum Kirke.
Vi synger et spændende og blandet repertoire med gamle og nye julesatser.

Minikonfirmandundervisning
Alle børn, der går på Koldby Skole, inviteres
til at blive minikonfirmand. I august blev der
sendt et brev ud til hver enklet 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. 30. aug. og fortsætter til den
25. okt. Vi afslutter med familiegudstjeneste/
BUSk-gudstjeneste den 29. okt. kl. 10.30. Den
dag får vi besøg af ”Tante Andante”. Børnene
bliver hentet på skolen kl. 14.00, og vi er færdige kl. 15.45. Vi mødes otte gang i Kirkecentret
i Koldby, og hvad der ellers skal ske, hører I om
senere.
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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 4. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 13. og torsdag 14.: Kredsens vækkelsesmøder i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Begge aftener taler missionær Poul Erik Hansen, Farsø.
1. aften medvirker mandskoret fra Bedsted.
2. aften medvirker koret ”Håbet” fra Thyholm.
Tirsdag 19.: Høstfest ved pastor emeritus Poul
Henning Poulsen, Thisted.
Tirsdag 26.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum. Pjecen:
”Fremtid og håb - menigheden på vej”. 7. afsnit: ”Når Guds time er inde”.
Oktober
Mandag 2. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 3. og onsdag 4.: Kredsens Temaundervisning (Oktobermøder) i Hørdum Kirke og
Missionshus. Mødernes tema: ”Lutter gode
sager”.
1. aften kl. 19.00: Kort skriftemåls- og nadvergudstjeneste i kirken med efterfølgende
møde i missionshuset ved teolog, pastor Jakob Lund Olesen, Vissenbjerg. Emne: ”Guds
svar til den, der sidder i mørke”.
2. aften kl. 19.30 i missionshuset ved missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup. Emne: ”Hverdagskristen vil jeg være”.
Lørdag 7.: Kredsens bustur til ”Syng den igen”
i Skjern Kulturcenter. (Program kan rekvireres).
Tirsdag 17.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby. Pjecen: ”Fremtid og håb”menigheden på vej”. 8. afsnit: ”Kærlighed til
fjenden”.
Tirsdag 24. - torsdag 26.: Møderække.
D. 24. medvirker koret ”Håbet”, Thyholm.
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D. 25. medvirker pastor Ove Arensbach, Holstebro.
D. 26. medvirker pastor Thorkild Lundberg,
Bremdal.
Lørdag 28.: Forkælelsesdag på Bjerget Efterskole for hele Region Nord.
November
Onsdag 1.: Kredsmøde i Agger Missionshus
ved generalsekretær Jens Medom Madsen,
Fredericia.
Mandag 6. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 14.: Bibelkreds hos Elna Møller Pedersen, Tårnvej 6, Hørdum. Pjecen: ”Fremtid og
håb - menigheden på vej”. 9. afsnit: ”Se til, at
I ikke lader jer skræmme”.
Onsdag 22. og torsdag 23.: Kredsens bibelkursus i Heltborg Missionshus. Underviser 1 aften: Pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum.
Emne: ”Profeten Elias´ samtid og budskab
- er det relevant for vor tid? ” Underviser 2.
aften: Sognepræst Ole Larsen, Aars. Emne:
”Forklarelse/forklaring”. (Matthæus Evangeliet, kapitel 17, 1-9).

Korshærskredsen

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

September
Den 18.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus
kl. 14.30. Taler: Landssekretær Dorthe Tranberg-Krab, Hornslet.
Oktober
Den 11.: Møde hos Grethe Kirkegaard, Bredgade 55C, Hurup.
November
Den 8.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10,
Hurup.

Husk julestue

på kløvermarken søndag d. 3. december kl.
13.30, med salg af juleting, juledekorationer,
håndarbejde, tombola og loppemarked.

Aktiviteter i
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 mm.

Pensionistforeningen afholder:
Tirs. d. 5. sep.: Esther Fillipsen fortæller.
Tirs. d. 19. sep.: Vi kører til Netto tøj kl. 13.00
fra Hørdum. Opsamling de sædvanlige steder.
Tirs. d. 3. okt.: Vi spiller banko. Plader kan købes til 10 kr.
Tirs. d. 17. okt.: Generalforsamling i pensionistforeningen. Gratis kaffe.
Tirs d. 31. okt.: ”Evas Trio” kommer og synger
og spiller.
Tirs. d. 14. nov.: Vi spiller forskellige spil.
Tirs. d. 28. nov.: Adventshygge.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

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

Hvis ikke andet er nævnt begynder arrangementerne kl. 14.00.
Arrangementer med aktivkommiteen:
For alle pensionister i Koldby - Hørdum - Villerslev – Skyum og beboerne på Kløvermarken.
Tor. 14. sep. kl. 17.00 inviterer aktiv kommiteren på gratis helstegt pattegris i Kløverblomsten. Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til Kurt Nielsen: 29 29 59 85 el.
Henny 24 23 12 01 el. skriv jer på sedlen på
Kløvermarken senest d. 4. sep.
Man. 9. okt.: Generalforsamling i aktivkommiteen kl. 14.00 i Kløverblomsten. Vi spiller
banko. Gratis plader og gratis kaffe.
Søn. 29. okt. kl. 14.30: Café-eftermiddag med
korsang ved Bente Bliksted. Kaffe kan købes
til 25 kr.
Ons. 8 . nov.: Aktivkommiten inviterer på guleærter. Fællesspisning i Kløverblomsten kl.
11.30. Pris 85 kr. Aktivkommiteen betaler
drikkevarerne.
Tilmelding til Kurt 29 29 59 85 el. Henny 24 23
12 01 el. skriv jer på sedlen på Kløvermarken
senest 1. nov.

Man. 26. september.
Man. 30. oktober.
Man. 27. november.

Hyggeeftermiddag

v/missionær Henning Fillipsen kl. 14
Man. 4. september.
Man. 2. oktober.
Man. 6. november.
Man. 4. december.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang.

Tirs. 15. september ved Lillian Risum.
Tirs. 26. september ved Frits E. Jensen.
Tirs. 10. oktober ved Frits Jensen
Tirs. 24. oktober ved Lillian Risum.
Tirs. 7. november ved Lillian Risum.
Tirs. 21. november ved Frits Jensen.

Andre arrangementer i Kløverblomsten
Tirsdagsklub. 9.30 - 11.30 (med kørselsordning:
ring 99 17 45 05 og hør nærmere).
Vi hygger, synger, maler på stof, lærred, spiller spil osv.
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Modtager:

SOGNEAFTEN
Ons. 11. okt. kl. 19.30

er der sogneaften i Kirkecentret i Koldby. Det er en fælles sogneaften for de tre samarbejdende pastorater Harring-Stagstrup,
Bedsted-Grurup og Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum.
Taler er Erik Bennetzen, Vestervig, som er vikarierende
sognepræst i Bedsted-Grurup.
Han har et indgående kendskab til Martin Luther, som han
under teologistudiet skrev et speciale om.
Emnet for aftenens foredrag er
”Grundpiller i Martin Luthers tro og kristendomsforståelse”.
En dyb, personlig troskrise førte Luther ind i en kamp for at
finde en nådig Gud. Han fandt og kæmpede for en holdbar tro,
som ikke hvilede på hans egen overbevisning, som så let kunne
tage fejl, men byggede på Guds klare tilsagn. Ja, kirkens tro og
praksis måtte gendannes (reformeres) på dette grundlag.
De vigtigste grundpiller i Luthers erkendelse er fortsat
grundlæggende: ”frelse ved tro, ikke gerninger” – ”at den
kristne på én gang er retfærdig og synder” – ”at menneskets
vilje er ikke fri, men trælbunden” – ”menighed og præst” –
”ordet og sakramenterne” – ”kristenlivet” – ”Hvor finder vi
Gud? – Hvorfra ved vi, hvad han vil os?”
Kaffen koster 25 kr.
Der kan bestilles kirkebil.
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Atatis suæ LXIII = 63 år

