Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

1 - 2017/18
December - Januar - Februar

VISBY

HØRDUM
SKYUM

Teksten, der skal sættes
ved, er:
www.5sogne.dk
HASSING
VILLERSLEV

PASTORAT

Stjernen ledte vise mænd

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

Kirkelige handlinger
bisatte/BegraveDE
Hørdum
Børge Johansen Leed
Esther Filipsen Kristensen
Villerslev
Inger Kjærgaard Sørensen
Skyum
Niels Peter Mørkegaard
Johanne Kjær
DÅB
Hørdum
Carl Frederik Skibsted
Ida Marie Skibsted

Indsamlinger

Kirkesanger:
Hørdum: Jens Højbjerg Christensen: 97 93 63 98/
24 93 74 22
Skyum: Martin Brogaard Aeppli: 24 89 97 52
Visby, Hassing og Villerslev:
Aage Langvang: 97 93 62 21

Visby
Høstoffer

kr. 1.160

Hassing
Høstoffer

kr. 1.672

Villerslev
Høstoffer

kr. 840

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

Beløbene er ligeligt fordelt til Folkekirkens
Nødhjælp, Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær og KFUM’s sociale arbejde.

Menighedsrådsformand:
Hørdum-Skyum: Henny Klit: 22 81 17 01
Visby-Hassing-Villerslev:
Holger Mouritsen: 20 21 93 88
Kirkeværge:
Skyum: Villy Thinggaard: 60 49 66 59
Hørdum: Morten Bjerregaard: 97 93 67 57 /
61 34 99 21
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 22. januar 2018.
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Hørdum
Høstoffer

kr. 1.860,50

Skyum
Høstoffer

kr. 1.404,50

Beløbet er fordelt med 1000 kr. til Kirkens
Korshær, 1000 kr. til Møltrup Optageleshjem og 1265 kr. til Læger Uden Grænser.

Herrens veje - eller Herrens vej?
Her i efteråret har seerne på DR 1 hver søndag
aften haft mulighed for at få et indblik i meneskesindets kringelkroge og deraf følgende
handlinger. Dramaserien ”Herrens veje” er et
familiedrama, der centrerer sig omkring provsten Johannes Kroghs komplicerede forhold til
sine to sønner.
Serien skulle vel omhandle ”tro”, eftersom en
provst fremtræder som et menneske, der i ord
har orden i sin tro; men en levende kristentro
ser man ikke meget til. De to præster, far og
søn, er nok bedst til sjælesorgssamtaler, men
deres eget liv har de ikke styr på. Deres opførsel
vidner ikke om, at de skulle være kristne mennesker.
Derimod behandles aktuelle emner som bispevalg og kirkepolitik; tavshedspligt; kampen
mellem det onde og det gode; de ti bud og især
overtrædelser af dem træder frem i form af
utroskab, løgn, bedrag og mord. (Mord i både
overført og direkte betydning).
Vi møder mennesker, der har deres indre
kampe, fordi de kredser om sig selv og ikke
sanser det dobbelte kærlighedsbud om at elske
både Gud og næsten.
Hvad kan man så få ud af se ”Herrens veje”?
Efter halvdelen af udsendelserne at dømme, så
burde serien kaldes ”Herrens vildveje”, idet seriens personer er kommet på vildveje i forhold
til det bibelske budskab og til det, som kirken i
sin grund står for.
Serien viser bl.a., hvad der sker, når mennesker forlader ”Herrens vej” og følger deres egne
veje. Også, og måske ikke mindst, når man på
en gang gerne vil vise, at man da gerne vil følge
Guds bud og på samme tid giver efter for fristelsen til at gøre alt det, som er Gud imod.
Dermed afspejler serien det nutidige menneskes trang til selvcentrering og til at leve, som
man nu engang har lyst til – uden særlig megen
hensyn til det medmenneske, der hermed bliver offer.
Underlig nok fremstilles budhismen som mere
sympatisk end den kristendomsforestilling,
som familien Krogh leverer. Skyldes det mon,
at de er kommet afveje fra en sand og bibelsk
funderet kristendom?

”Herrens veje” skulle gerne give anledning til,
at de 779.000 seere, der den 22. okt. så udsendelsen, begynder at reflektere over, hvad sand
kristendom er, og hvad et sandt levet kristenliv
er – i modsætning til de villdspor, som seriens
hovedpersoner følger.
Provstens ene søn, der har været feltpræst
i Afghanistan, har samvittighedskvaler over at
have dræbt en civil. Han er klar over, at han ikke
uden videre har Guds tilgivelse for den handling, han har begået. Er ganske enklet bange
for, at siden han ikke kan få lov til at stå frem
og erkende sin krigsforbrydelse, så står han til
Guds dom og straf, ja, til en fremtid i helvede.
Faderen, provsten, giver ham ganske enkelt
ikke lov til at bekende den synd, han har begået
og lægger låg på ved at sige, at der ikke findes
noget helvede.
Meget vel, men hvis dette var tilfældet, så
kunne vi ligeså godt aflyse julen! I det mindste havde Gud ikke sendt sin Søn til jorden for
at give folk/os mulighed for at blive befriet fra
netop helvede eller fortabelsen. Hvorfor Jesus
egentlig kom, og hvad hans rolle var, siger han
selv noget om:
For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud
sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham (Johannesevangeliet 3,16-17).
Så i stedet for at tale om ”Herrens (vild)veje”
taler vi om ”Herrens vej”. Herrens vej/Guds vej
er ganske enkelt, at han lod sin sin Jesus føde i
Nazareth med det formål, at han skulle bringe
forvirrede og navlebeskuende syndere som
familien Krogh tilbage til Gud. Og der er kun
én vej, nemlig forsoningens vej. Derfor – vil vi
undgå fortabelsen og det forfærdelige begreb
helvede – så er der altså kun én mulighed, og
det er, at Jesu ord og handling får så stor betydning for os, at vi ganske enkelt tror, at vejen
til syndernes forladelse eller tilgivelse hedder
Jesus Kristus. Jesus blev ikke født julenat for at
snakke os efter munden, eller for at fortælle os,
at Gud er ligeglad med, hvordan vi lever, eller
for at gøre os ansvarsløse over for Gud.
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Vi syndere er netop ansvarlige over for Gud,
men formår ikke at leve op til det ansvar ved at
forsøge at redde os selv. Men Jesus kom for at
redde os fra den suppedas, som vi sidder i. Når
vi så ved troen på ham er reddet, kan vi ånde
frit og leve som ansvarlige mennesker –både
over for Gud og mennesker.

Vi aflyser ikke julen! for Gud elsker os, og Jesus kom for at frelse os. Så enkelt er det.
Med ønsket om en god adventstid og en velsignet julehøjtid rundt om i hjemmene!
Lillian Risum, sognepræst

Genåbning af Skyum Kirke
Skyum kirke var lukket i næsten fem måneder
hen over sommeren. Men søndag den 1. oktober mødte mange op for at fejre genåbningen
af en kirke, der var smukt pyntet med georginer. Alle lys var slukket inden gudstjenesten.
Konfirmanderne medvirkede ved at bære dåbsfad og -kande, alterkalk og -disk sammen med
de bøger, der har deres plads på alteret, ind i
kirken. Først da disse ting var sat eller lagt på
plads, blev stearinlys og de elektriske lys tændt.
Kirken har været igennem en omfattende
restaurering. De dystre farver var væk, idet noget af kirkebænkene har fået lysere farver. Der
er nu en god varme overalt i kirkerummet og
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bedre belysning med 14 nye lamper. Det skabte
alt sammen en venlig og god stemning for de
indbudte og sognets beboere.
Kirken er åben hverdage fra solopgang til
solnedgang, sådan at alle interesserede kan

komme og fornemme alt det, der er gjort for
at kirken og dens inventar er sikret mange år
frem. Hermed er der også skabt bedre rammer
for, at kirkens ansatte kan gennemføre kirkelige
handlinger til gavn for sognets liv og vækst.

Svend Erik Guld fra menighedsrådet fortæller ved frokosten i Kirkecentret i Koldby om restaureringen.

Fra BUSK-gudstjenesten i Hørdum Kirke, hvor vi havde besøg fra
Tante Andantes Hus i Lemvig. Temaet for gudstjenesten var ”Skabelse”,
Minikonfirmanderne fik tildelt diplomer
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Gudstjenester - december 2017 - janu
DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

3. dec. 1.s. i advent
10.30 LR			
				
5. dec. adventsgudstj.				
				
10. dec. 2.s. i advent		

9.00 EHB		

17. dec. 3.s. i advent		
14.00 LR juleoptog, 		
		
se omtale
19. dec. skoleafslutning				
20. dec. juleafslutning				
				
24. dec. juleaften

13.30 LR

16.30 LR

15.30 LR

25. dec. juledag				
				
26. dec. 2. juledag		
		

10.30 LR inds. Børnesagens fællesråd			

31. dec. julesøndag			
			
1. jan. nytårsdag

14.00 Visby LR inds.
Det danske Bibelselskab, kaffe

10.30 LR inds. Børnesagens fællesråd

			

7. jan. 1.s.e.h.3 k.					
					
11. jan. aftengudstj.

19.30 LR se omtale				

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

9.00 LR		

21. jan. sidste s.e.h.3 k.			
28. jan. septuagesima

10.30 LR

9.00 LR			

4. feb. seksagesima		

9.00 EHB			

11. fastelavn
10.30 LR			
				

18. feb. 1.s. i fasten					
25. feb. 2.s. i fasten			
4. marts 3.s.i fasten		

9.00 LR

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
6

uar - februar 2018
HØRDUM

SKYUM

14.00 LR fam.gudst.,
juleoptog, kor
14.00 Iben Bager
Sjødahl se omtale
16.00 EHB julekoncert
10.30 LR se omtale

10.00 dagpleje og
børnehave
13.30 FEJ kor

10.30 LR inds. Børnesagens Fællesråd

			
9.00 LR

			
10.30 LR inds. Det danske
Bibelskab

					
					

				
10.30 LR
9.00 LR
10.30 LR

			

9.00 FEJ

13.30 LR fastelavn,
omtale

					

Søn. 17. dec. inviterer Hørdum-Skyum
menighedsråd til en reception efter
gudstjenesten kl. 10.30 i Kirkecentret i
Koldby i forbindelse med, at graver Henning Klausen fratræder med udgangen
af januar 2018 efter mange års trofast
tjeneste.
Alle er velkomne til receptionen.

Farvel og tak

8.40 Koldby Skole

14.30 LR kor

Afskedsreception

Må en lettere brugt og halvgammel graver have lov til at sige tak for 20 fantastiske år ved Hørdum Kirke.
Jeg har forsøgt mig på at bevare overblikket, at udvise diskretion, at være
nærværende.
Om det er lykkedes, må andre bedømme. Jeg har altid glædet mig til at møde
på arbejde og har villet, at tingene skulle
være i orden - til gavn og glæde for flest
mulige. Er der nogen, som jeg har trådt
over tæerne, vil jeg gerne undskylde.
At være graver giver en mulighed
for at afprøve flere ”jobs” på en gang:
indkøber, sjælesørger, projektleder, arbejdsleder, gartner, vejleder, mentor. At
komme helt ind under huden af mennesker i sorg og glæde - det er stort. Det
bliver et savn at undvære Hørdum Kirke
og kirkegård.
Men jeg glæder mig til min nye tilværelse som pensionist.
Jeg vil ønske alle i Hørdum og omegn
god vind fremover.
Henning Klausen

9.00 FEJ

10.30 LR
9.00 LR

ennetzen
kl. 12 dagen før
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Juleoptog i Koldby

Nytårsdag

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.

Nytårsdag er der gudstjeneste i Visby Kirke kl.
14 med efterfølgende kaffe i præstegården.

Aftengudstjeneste i Visby
Adventsgudstjeneste
Tirs. 5. dec. kl. 14 er der adventsgudstjeneste
i Hørdum Kirke ved sognepræst Iben Bager
Sjødahl, Snedsted. Efter gudstjenesten er alle
velkomne til at drikke kaffe i Kirkecentret i Koldby, hvor sognepærsten læser en julefortælling
eller andet.
Der kan bestilles kirkebil.

Julekoncert i Hørdum Kirke
Søndag den 10. december kl. 16.00. Kom og
lad os hjælpe dig medat finde den rette julestemning frem, når kirkernes fire kor synger
julen ind.
Spire- og juniorkor synger og danser. Pigerne
synger ”En rose så jeg skyde” flettet sammen
med den smukke ”The Rose” og voksenkoret
synger bl.a. en smuk sats over ”White Christmas”.
Alle korene synger for på de gamle smukke julesalmer.

Høstgudstjeneste og
juleoptog i Hassing
Traditionen tro er der juleoptog i Hassing. I år
er det den 3. søndag i advent, den 17. dec.
Vi begynder med familiegudstjeneste i kirken
kl. 14. 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.
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Når der tors. 11. 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 for ugen er ”På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning”.
Efter gudstjenesten er der kaffe i Præstegården,
hvor vi vil synge salmer fra Den danske Salmebog. - Alle er velkomne.

Fastelavn
Søndag den 11. februar kl. 13.30: familiegudstjeneste i Hørdum Kirke.
Spire- og juniorkor synger.
Alle må gerne være udklædte.
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

TROMPETIST

Grib chancen og få en enestående musikalsk oplevelse i

Villerslev kirke
Søndag den 18. marts 2018 kl. 16:00
Per Nielsen er vel nok Danmarks mest populære trompetist.
Landet over fyldes kirkerne til hans koncerter. Han har gennem årene haft et cd-salg
på over 400.000 eksemplarer, hvilket gør ham til den mest sælgende instrumentalist i Danmark.
Per Nielsen formår som få at spille med respekt for kirkerummet, populære numre som:
”Hallelujah”, ”En dejlig dag” og Can You Feel the Love Tonight”.
På repertoiret er desuden populære klassikere som:
”O mio babbino caro” af Puccini, ”Jesus bleibet meine Freude” af Bach og ”Ave Maria” af Schubert.
Et fast nummer i koncerten er endvidere ”Amazing Grace”.
Alle numre kædes sammen med hans hyggelige sønderjyske lune!
Koncerten varer ca. 70 minutter.
Billetpris: 100 kr.
Billetsalg: v/Lone Olsen, Udsigten 7, Hassing, 7755 Bedsted.
Mobil 40 81 62 16 Mail: loneo5071@gmail.com
Betaling kan ske ved afhentning af billetter på adressen, samt på mobilpay.
Købte billetter kan udleveres ved kirken en halv time før koncerten.
Indbyder
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Heltborg-Boddum-Ydby menighedsråd
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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
Jens Højbjerg Christensen på tlf. 97 93 63 98.

December
Mandag 4. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 12. kl. 14.30: Adventsfest hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Medvirkende: Regionsleder Ruth Tidemand
Nielsen, Lørslev.
Torsdag 28. kl. 14.30: Indre Mission i HarringStagstrup inviterer til julefest i kirkecentret
i Stagstrup. Taler: Områdets nye missionær
Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup.
Januar
Uge 2: ALLIANCEBEDEUGEN 2018.
Mandag 8. og onsdag 10.: Indre Mission i Harring-Stagstrup inviterer til alliancebedemøde
i kirkecentret i Stagstrup
Torsdag 11.: Gudstjeneste i Visby Kirke med efterfølgende kaffe i præstegården i anledning
af bedeugen.
Fredag 12.: Alliancebedemøde i Kirkecentret i
Koldby.
Fredag 19. og lørdag 20.: Kredsens mandsstævne i Bedsted Missionshus. (Program kan
rekvireres). Medvirkende: Missionær Heri
Elttør, Aulum.
Tirsdag 23. kl. 14.30: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 1.
Februar
Mandag 5. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 7.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus.
Taler: Provst emeritus Vagn Ove Høgild, Holstebro.
Tirsdag 20. kl. 14.30: Bibelkreds hos Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum. Tekst: Romerbrevet, kapitel 2.
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Korshærskredsen

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

December
Den 6.: Julehygge hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, Heltborg. Andagt v/sognepræst Lillian
Risum, Visby.
Januar
Den 17.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
Februar
Den 21.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade
49, Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirs. 9. januar: Musik med Aage og Evald.
Tirs. 23. januar: Vi spiller forskellige spil.
Tirs. 6. februar: Quiz og gætterier.
Tirs. 20. februar: Terningspil, husk pakke til 20
kr.
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.
Husk torsdagsklubben. Hver torsdag 9.3011.30. Her er der spil, hyggeligt samvær,
hjælp til brug af computer osv.
Julefrokost på Kløvermarken
12. december. Julefrokost kl. 11.30 med julequiz, fællessang og amerikansk lotteri. Pris
150. kr. inkl. drikkevarer. Tilmelding til Kløvermarken senest 5. december.
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.
Strikkeklub: Hver onsdag 14.00 – 16.00.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Man. 18. december.
Man. 29. januar.
Man. 26. februar.

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)

Hørdum-Skyum:
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Tirs. 16. jan. kl. 19
Tirs. 17. feb. kl. 19
Ons. 14. marts kl. 19

Slip glæden løs

Hyggeeftermiddag

v/missionær Henning Fillipsen kl. 14
Man. 4. december.
Man. 8. januar.
Man. 5. februar.
Man. 5. marts.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Tirs. 5. dec. kl. 14: Adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke ved Iben Bager Sjødahl, Snedsted.
Lør. 23. dec. Julegudstjeneste kl. 14,30 (ingen
altergang) ved Frits E. Jensen. Anne Lise Jensen
synger.
Tirs. 2. jan: Lillian Risum.
Tirs. 16. jan.: Frits E. Jensen.

Tak, himmelske far
fordi du lod glæden slippe løs
julenat på Bethlehens marker
og i Bethlehems stald.
Englene sang om glæden
og glædens barn blev født
for at sprede glæde
ud over den hele jord.
Nu lever glædens Herre
hos dig i Himmelen,
hvorfra der stadig slippes glæde løs.
Herre, hjælp os til at fatte
evangeliets herlighed,
og lad os hver især
slippe den løs blandt mennesker
igennem bøn, samtale og lovsang.
Herre, lad denne jul blive en glædesfest,
hvor du bliver ophøjet og æret.
Og lad glædens budskab nå ind
i ensomme og modløse hjerter.

Tirs. 30. jan.: Lillian Risum.
Tirs. 13. feb.: Frits E. Jensen.

Gert Grube, julen 2003

Tirs. 27. feb.: Lillian Risum.

Husk julestue
på kløvermarken søndag d. 3. december kl. 13.30 til 16.30
med salg af juleting, juledekorationer, håndarbejde, tombola og
loppemarked.

11

Modtager:

Kristuslegender, Jesushistorier & Biblen

Onsdag 31. januar 19.30. Sogneaften i Kirkecentret i Koldby
Der er lagt op til en hyggelig aften, når sognepræst Anne Marie Nande fra kirkerne HundborgJannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet kommer og læser historie, og fortæller om processen,
der satte dette arbejde i gang.
Første bog hed ”Roaaar Brøøøl”, den nye som hun vil læse
op af hedder ”Spring Sprøjt”.
Kan man overhovedet skrive om, hvad Jesus foretog sig
som barn? Det vil vi forhåbentlig blive meget klogere på,
når vi ses i januar.
Anne Marie Nande fortæller, at selvom der er mange, som
har givet bogen til deres barnebarn i dåbsgave, er den
egentlig tænkt som en ”Børnebog for voksne”. ”Vi skal
holde vores ”indre barn” vedlige. Det barn, som er vores
adgangsbillet til himmeriget!”, siger hun. Hvad hun mener
med det, bliver vi klogere på i løbet af aftenen, når hun besøger os i Koldby Kirkecenter.
Det er også muligt at tilegne sig et signeret eksemplar af
bogen til sig selv eller som gave til en anden for 99,- kr eller 129,- kr.
Hjertelig velkommen til dejlig fortælling og skønt samvær i januar!
Kaffen koster 25 kr. - Der kan bestilles kirkebil. - Alle er velkomne.

Sogneaften i februar

Ons. 28. feb. kl. 19.30 er der sogneaften i konfirmandstuen i Visby. Præsteparret Bettina og
Peter Noer fra Frøslev kommer og fortæller om ”Salmebogen – smuk og ikonisk skat.” De har
en samling på omring 1500 salmebøger og -hæfter. På deres hjemmeside www.salmebog.com
skriver de om foredraget:
Salmebogen er en helt særlig skat i dansk tradition. Den er i familier blevet fornemt indbundet
og udsmykket. Det er dog kun 60% af salmebogen, der er salmer. I 1600-tallet konkurrerede
bogtrykkerne om at lave så fuldendt en bog som muligt og samlede nemt 14 bøger i en bog.
Ud over salmer var der tekster fra Bibelen og bønner samt Luthers lille katekismus.
Denne tradition er fortsat i de senere salmebøger.
Dermed er salmebøgerne en samling af alt det væsentlige til det åndelige liv. Et ikon er et vindue ind til det åndelige. Derfor er salmebogen både i det ydre og det ydre en skat - smuk og
ikonisk. Ved dette foredrag har vi en række smukke salmebøger med fra samlingen, men viser
også billeder via projekter af andre smukke indbindinger.
Desuden bliver der også introduktion til noget af den indholdsmæssige skat.
Foredraget krydres med anekdoter og vi synger i fællesskab nogle kendte salmer, efter særlige
introduktioner.
Kaffen koster 25 kr. Der kører kirkebil. Alle er velkomne.
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