Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Graven er tom

2 - 2018
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:
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
Skyum: Martin Brogaard Aeppli: 24 89 97 52
Visby, Hassing og Villerslev:
Aage Langvang: 97 93 62 21
Graver:
Hørdum: Henvendelse til Hurup Kirkegårdskontor
på 97 95 13 55 el. Hørdum Kirkegård 97 93 62 17
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:
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 16. april 2018.
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Kirkelige handlinger
bisatte/BegraveDE
Skyum
Erling Andersen
Christian Mørk Petersen
Villerslev
Lars Kristian Kjeldsen
Hørdum
Ronnie Nick Grantofte Hansen
DØBTE
Hassing
Philip Lind Mortensen
Villerslev
Mille Giovanni Jørgensen
Noah Vinther Nygaard Jørgensen
Hørdum
Henry Bjerregaard
Katinka Søe Larsen
Skyum
Esben Højholt Just
Ville Bislev Kjeldsen

Indsamlinger
Hørdum
Missionen blandt hjemløse
Børnesagens Fællesråd

kr. 200
kr. 300

Skyum
Det danske Bibelselskab

kr. 200

Hassing
Børnesagens Fællesråd

kr. 200

Villerslev
Børnesagens Fællesråd

kr. 70

Visby
Det danske Bibelselskab

kr. 50

Den uskyldiges død
Jeg husker fra min tid i Nigeria, at en præst i
en periode blev udelukket fra kirken (kirketugt),
fordi han havde været sin kone utro og efter sigende have gjort en anden gravid. ”Jeg påtager
mig skylden,” sagde han, ”men jeg er uskyldig.”
Jeg tænkte: ”Det er da underligt, for hvis han
er uskyldig, så må han da kæmpe for sin sag og
ikke sige, at han påtager sig skylden samtidigt
med, at han siger, at han er uskyldig.” Senere
forstod jeg, at han gerne ville have sagen overstået, så han igen kunne komme tilbage til kirken og arbejde som præst.
I virkelighedens verden findes der mange
skyldige mennesker, der begår en eller anden ulovlighed, en forbrydelse, som samfundet kræver straffet. Og de fleste af os er ikke
så uskyldige, som vi bilder os ind eller som vi
gerne vil give det udseende af. I vore hjem, på
arbejdspladsen og blandt venner kan vi sikkert
let finde eksempler på, at vi selv eller andre har
forsøgt at skjule, at vi har sagt eller gjort noget,
der gjorde os skyldige. Måske slap vi godt fra
det; måske bærer vi stadig rundt på skylden.
Selv om skylden måske ikke blev opdaget, så
blev den jo ikke mindre af den grund.
Jo, mennesket kan ikke løbe fra det faktum,
at det bærer rundt på skyld i forhold til andre
mennesker – hvad den dårlige samvittighed jo
er et vidne om. Men det er nok lidt vanskeligere at erkende, at vi også bærer rundt på skyld
i forhold til Gud. For vi har da ikke gjort ham
noget. Og tænker man ikke på ham, så kan man
da ikke skylde Gud noget, for man er jo ikke i
nærheden af ham.
Sådanne holdninger er nok medvirkende til,
at det er så vanskeligt for os i dag at forstå påskens budskab om, at det var nødvendigt for
en enkelt uskyldig at påtage sig skylden for alle
skyldige.
Men det var faktisk det, der skete, da Jesus,
Guds søn, døde på korset. Han, den uskyldige,
blev et offer for vor skyld.
Udgangspunktet for langfredagens begivenhed er den ganske enkle, at menneskeheden
bærer rundt på skyld i forhold til Gud, og derfor
er der en fatal distance mellem Gud og mennesker. Synd og skyld klæber sig til den menne-

Krucifikset i Visby Kirke.
skehed, der har gjort oprør mod Gud. Og intet
menneske besidder den kraft eller egenskab,
der gør det muligt at slippe af med skylden.
Derfor er spørgsmålet: Hvordan kommer vi af
med skylden over for Gud?
Svaret er, at skal det brudte forhold mellem
Gud og mennesker blive godt igen, så må Gud
selv tage affære. De skyldige skal dømmes.
Der er ingen vej udenom! Men Gud elsker jo
sit menneske, som han har skabt i sit billede, i
sin lighed. Derfor må Gud selv gribe ind og give
mennesket mulighed for at komme af med skylden og blive frelst fra fortabelsens mørke.
Det kræver et offer. Det kræver, at hele menneskehedens skyld – og det enkelte menneskes
skyld – bliver lagt over på et eneste menneske.
Men det menneske skal være uskyldig. Ellers
virker det ikke! Derfor måtte Gud blive menneske i Jesus Kristus. Jesus skulle være det offer,
der ofrede sig for os. Den uskyldige blev skyldig. Så enkelt og ligetil.
Vi siger, at Jesus blev et sonoffer (jf. 1. Joh
2.2). Det betyder, at han, den uskyldige, sone3

de eller afsonede vor straf. Vi slap fri. Synden
er sonet. Det skete på korset langfredag. Dér
blev Jesus forladt af Gud. Dermed var straffen
for vore synders skyld fuldbyrdet. Som Jesus
selv råbte det fra korset: ”Det er fuldbragt” (Joh
19,30). Opgaven var bragt til ende.
Derfor kunne Gud oprejse ham påskemorgen og lade ham vende tilbage til det fuldendte gudsrige den dag, vi har givet navnet Kristi

himmelfarts dag. Og pinsedag blev Helligånden
nærværende i den kristne menighed, sådan at
vi kan være vidner om, at den uskyldige måtte
dø for alle os skyldige.
Tænk! Gud har gjort alt for os skyldige.
Hermed glædelig påske og glædelig pinse til
alle!
Lillian Risum, sognepræst

Nyt fra menighedsrådene
Ændringer i Hørdum-Skyum menighedsråd
I Hørdum-Skyum menighedsråd har der været to fraflytninger fra området. I juni flyttede
Henny Klit til nabosognet, men har valgt at forblive i menighedsrådet valgperioden ud. I oktober flyttede Anna Tølbøll til Thisted. Hendes plads i rådet er overtaget af Villy Thinggaard,
der også er blevet valgt som ny kirkeværge ved Skyum Kirke. Vi fra menighedsrådet vil gerne
takke Anna Tølbøll for det arbejde, hun har udført i menighedsrådet. Samtidig vil vi gerne
byde Villy Thinggaard velkommen tilbage til menighedsrådsarbejdet. I Hørdum er Morten
Bjerregaard valgt som ny kirkeværge, da Niels Anders Smed ønskede at koncentrere sig om
kassererjobbet.
På menighedsrådets vegne
Henny Klit

Nyt fra Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd er blevet et medlem mindre, idet Åse Worm har ønsket at fratræde. Menighedsrådet siger tak for det arbejde, som hun udførte i menighedsrådet. Da der ikke var valgt nogen suppleant i Visby, har rådet fået tilladelse fra Aalborg Stift til
at fortsætte med kun to repræsentanter fra Visby.

En af vore gravermedhjælpere, Betty Hargaard, er gået på pension. Hun begyndte i Villerslev
i 2006 og har siden ydet en yderst kompetent betjening ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Visby og Villerslev. Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til Betty Hargaard for
den tjeneste, hun har udført i vore kirker og på vore kirkegårde.
På menighedsrådets vegne
Lillian Risum
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Konfirmationer

29. april i Visby Kirke
Martin Damsgaard
Ea Sofie Rasmussen

6. maj i Hassing Kirke
Ole-Christian Faldahl
Marcus Roursgaard Larsen
Mathias Skjoldborg Mouritzen
Mikkel Skjoldborg Mouritzen
Hjalte Østervig Søndergaard

13. maj i Hørdum Kirke
Silke Eleonora Paaske Birk
Martina Ciccocioppo
Thea Dommerby
Mads Thoftdahl Hoelgaard
Camilla Stenstrup Holst
Nikolaj Frostholm Hvidberg
Laura Rosenkrantz Jacobsen
Laurits Sand Smed
Laura Bjerregaard Sørensen
Maja Bjerre Tøfting
Laura Kirstine Yde
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Gudstjenester - marts - april DATO

VISBY

4. marts 3.s.i fasten		

HASSING

VILLERSLEV

10.30 LR		

11. marts midfaste			

10.30 EHB		

18. marts Mariæ bebudelsesdag			
16.00 koncert m.
			Per Nielsen, trompetist
25. marts palmesøndag

10.30 LR			

29. marts skærtorsdag			
30. marts langfredag		

10.30 LR		

10.30 LR		

1. april påskedag			
9.00 LR
			inds. KFUM og K
2. apr. 2. påskedag

10.30 LR				
inds. KFUM og K

8. april 1.s.e. påske			

10.30 LR

15. apr. 2.s.e. påske		
9.00 LR		
				

22. april 3.s.e. påske					
27. april bededag

9.00 LR			

29. april 4.s.e. påske

10.30 LR konfirmation			

6. maj 5.s.e. påske		

10.30 LR konfirmation			

10. maj Kristi himmelfarts dag			

9.00 LR		

13. maj 6.s.e. påske				
20. maj pinsedag

10.30 LR			

21. maj 2. pinsedag

Provstigudstjeneste Ashøje, Hurup 10.30

27. maj trinitatis s.			
3. juni 1.s.e.t.		

9.00 FEJ

10.30 LR		

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits Erik Jensen – EHB = Erik H. Be
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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TAK

- maj 2018
HØRDUM

SKYUM

9.00 LR

		

9.00 FEJ

10.30 LR
9.00 LR

		

19.30 LR kor

9.00 LR

Vi fra menighedsrådet vil gerne takke
Henning Klausen for 20 års trofast tjeneste ved Hørdum Kirke og kirkegård. Folk
fra nær og fjern har beundret kirkegården, når de har besøgt den, og det kan
vi kun takke Henning for. Samtidigt vil vi
også ønske Henning held og lykke med
pensionisttilværelsen.
I skrivende stund er der endnu ikke ansat en ny graver. Personalet ved Hurup
Kirke vil varetage graverfunktionen ved
Hørdum Kirke, indtil en ny graver er ansat.
Hørdum-Skyum menighedsråd

10.30 LR kor
inds. KFUM og K

				

9.00 LR

9,00 LR

10.30 LR
				inds. Kirkens Korshær

					

10.30 FEJ

Menighedsrådsmøder

10.30 LR
9.00 LR

			

		
10.00 LR konfirmation
9.00 LR

19.00 forårskoncert
9.00 LR

ennetzen
kl. 12 dagen før

10.30 LR

(Ret til ændringer forbeholdes)
Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen
Ons. 24. marts kl. 19.
Ons. 23. maj kl. 19.
Hørdum-Skyum
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Ons. 14 marts kl. 19.
Tirs. 8. maj kl. 15, syn.
Fællesmøde i konfirmandstuen i Visby
Ons. 11. april. kl. 19.
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Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk

Kvindernes internationale
bededag

Trompetist
Per Nielsen

Søn. 18. marts kl. 16.00 giver trompetist Per
Nielsen koncert i Villerslev Kirke.
Koncerten varer ca. 70 min.
Billetprisen er 100 kr. og kan bestilles hos Lone
Olsen, Udsigten 7, Hassing tlf. 40 81 62 16
el. loneo@gmail.com
Se flere informationer i sidste nr. af Sognenyt.

Sogneeftermiddag
i april

Man. 9. april kl. 14 er der sogneeftermiddag
i Kirkecentret i Koldby. Det er Karsten Fritzner
Fredag den 2. marts kl. 19.00 afholdes ”Kvindernes Internationale Bededag” i Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A i Hurup. ”Kvindernes
Internationale Bededag” er en verdensomspændende bevægelse af kristne kvinder, der
mødes en gang om året for at fejre en fælles
bededag – og det har man gjort siden 1887.
I år er temaet ”Gud så, at det var godt”, dvs.,
at der fokuseres på den skabte verden og på,
hvordan vi forvalter jordens ressourcer. Det er
kvinder fra det sydamerikanske land Surinam,
der har udarbejdet et spændende program for
aftenen. Vi vil høre om Surinam og kvindernes
bestræbelser for at udvikle landets og deres
egne potentialer. Vi vil bede for dem og os selv,
samt lytte til en prædiken.
Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor vi
lærer hinanden at kende på tværs af sogne- og
kirkeskel.
Kaffen er gratis.
Vi synger efter Den danske Salmebog.
Der er indsamling til projekter i udlandet.
Kontaktperson: Vivian Egeberg, tlf. 26 21 12 84
el. 97 95 11 33.
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk
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fra Boddum, der vil give os en fornøjelig eftermiddag under overskriften ”Mit liv og levned”.
Han vil komme ind på emner som ”om at være
Mandag
maj kl.
10.30 er der
uægte
barn”, 20.
”krigen”,
”ungdomstiden
ved fælle
landbrug
pelsdyr” samt taleer
omman
lærerjobbet
Efteroggudstjenesten
velkomme
og Gravenhøj Frugthaves tilblivelse. Endelig vil
han komme med nogle tanker om ”at være til.”
Kaffen koster 25 kr.
Vi håber, at rigtig mange vil dukke op!
Der kan bestilles kirkebil.

2. pinsedag

Oplevelser fra
kirkegården
På opfordring har jeg lovet at skrive lidt
om finurligheder med arbejdet som
graver ved Hørdum kirke gennem mere
end tyve år. Det er måske ikke så nemt,
som det lyder, når det både skal være
sjovt og sandt.
Fra en thybo fik jeg følgende skudsmål: ”Jeg er glad for, at du er dygtig til
dit arbejde og kan lide at arbejde med
planter, for i Thy blæser det 200 dage
om året, og resten af tiden stormer det.” Jeg
grinede lidt af hans spådom, for jeg er selv født
med samme afstand til havet, som Hørdum
kirke har, men må sande, at han næsten havde
ret. Forskellen på Tim og Thy er, at i Tim skal
man holde munden lukket; ellers får man sand
mellem tænderne.
Et nyt anlagt gravsted. Enken kom for at besigtige arbejdet. Tog træskoene af og gik ind
på gravstedet. Da hun bakkede, ville skæbnen,
at hun snublede over træskoene og faldt. Jeg
spurgte, om hun har slået sig. Nej - men jeg
kan ikke selv komme op, så du må hjælpe mig.
Det var en STOR opgave, så jeg tænkte, at jeg
måtte angribe hende bagfra - og fik favnen helt
fuld! Nej, nej, Henning det går ikke. Du trækker
mig af tøjet! Jeg måtte slippe. Heldigvis var der
hjælp af finde på kirkegården, og vi fik damen
rejst. Alle var glade og grinede.
Før vi fik automatisk ringning, blev der altid
ringet lørdag kl. 16.00. Jeg rev yderdøren til
graverhuset op for at gå ind på kontoret for
at hente alterbægerne. En dame havde sat sig
på potten uden at lukke døren til toilettet. Om
hun døsede eller det bare var forskrækkelsen - i
hvert fald røg hun op og faldt i sine underbenklæder. Jeg skyndte mig at lukke døren, men
kiggede dog ind af vinduet for at se, om hun
kom op ved egen hjælp. Det gik planmæssigt,
og hun forlod stedet uden at sige farvel.
Altid når jeg låser kirken råber jeg: ”Er her
nogen?” Jeg kom engang til at låse et ægtepar
inde i kirken. Heldigvis havde de nærvær nok til
at gå ind i dåbsrummet og ringe til noget familie, som kontaktede mig.

Som det sikkert er de fleste bekendt, så er der
fældet mange træer på kirkegården. Vi var godt
klar over, at det ikke helt var efter arbejdstilsynets anvisning, så vi fik kirkeværgen til at holde
stigen. Dermed havde vi både fået tilladelse og
forladelse på engang.
Blev engang kontaktet af plejehjemmet, der
ville høre, om vi manglede en gravsten, for sådan en lå der uden for deres bagdør. Jeg kørte
derop for at se på sagen. Heldigvis var det ikke
så alvorligt. Det var en mindre sten, hvorpå der
stod FAR. Jeg tog stenen med.
Om det bare er uheldig omgang med sløjfede
gravsten, ved jeg ikke, men under en udgravning stødte naboen til kirkegården engang på
flere hjemfaldne marmorplader.
Jeg kan huske fra min hjemegn, at præsten
tog de hjemfaldene gravsten med hjem til anlæggelse af havegang – godt nok med skriften
nedad. Under et provstesyn blev kirkegården
bedt om af afhente alle sten og få dem destrueret. Jeg håber, at alt hvad der skal bevares, bevares og resten bortskaffes retmæssigt.
Tiderne skifter. Engang var det kutyme, at kirkegårdens folk engang årlig blev budt på kaffe
m.m. af naboerne rundt omkring kirkegården.
De fleste er borte, men flere lovede at få indført i slutsedlen – at graveren og hjælperen engang årlig skulle have kaffe. Suk, det har de bare
glemt!
Men heldigvis har mange været forbi gennem årene med diverse drikkeligt og spiseligt
og mange tak for det.
Henning Klausen
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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.

sen, Hurup og provst emeritus Jens Munksgaard, Boddum.
Onsdag 23. kl. 14.30: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 5.

Korshærskredsen

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

Marts
Mandag 5. kl. 19.00: Bedemøde.
Tirsdag 13.: Kredsens repræsentantskabsmøde
i Heltborg Missionshus.
Onsdag 21.: Kredsens bibelkursus i Vestervig
Missionshus. Emne: ”Bag om Paulus og hans
skrifter (1)”.
Underviser: Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag 22.: Kredsens bibelkursus i Jegindø
Missionshus. Emne: ”Bag om Paulus og hans
skrifter (2)”.
Underviser: Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Onsdag 28. kl. 14.30: Bibelkreds hos Leif Petersen, Stendalsvej 2, Skyum.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 3.

Marts
Den 14.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej
10, Heltborg.

April
Tirsdag 3. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 4.: Soldatervennefest i Hurup Missionshus. Taler: Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard, Holstebro.
Tirsdag 10.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. (Program kan rekvireres).
Medvirkende: Missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup.
Onsdag 18. kl. 14.30: Bibelkreds hos Henning
Filipsen, Svinget 5, Koldby.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 4.

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

Maj
Onsdag 2.: Kredsmøde i Hurup Missionshus. Taler: Sognepræst Morten Mouritzen, Vinding.
Mandag 7. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 16.: ”Tabor-mødet” i egnsmuseet ”Tabor” i Harring.
Medvirkende: Provst Line Skovgaard Peder10

April
Den 4.: Møde hos Maren Sørensen, Limfjordsgade 7, Koldby.
Maj
Den 9.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. Alle 20,
Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

Pensionistforeningen afholder:
Tirs. 6. marts: Forårsfrokost i Kløverblomsten
kl. 11.30. Pris 125 kr. eksklusiv drikkevarer. Tilmelding til terapien eller på opslagstavlen senest d. 27. februar.
Tirs. 20. marts: Vi kører til Netto Tøj. Afgang fra
Hørdum kl. 13.30 med opsamling de sædvanlige steder. Tilmelding til Betty på tlf. 97 93 64 76.
Tirs. 3. april: Bankospil. 10 kr. pr. plade.
Tirs. 17 april: Forskellige spil.
Tirs. 1. maj: Vi besøger ”den lille by” i Thisted.
Vi kører fra Koldby kl. 13.00. Pris 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Betty på tlf. 97 93 64 76.
Tirs. 15. maj: Vi ser en gammel film på storskærm.

Tirs. 29. maj: Hvem-hvad-hvor?
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.
Aktivkomiteen holder nytårsfest i Kløverblomsten ons. 21. februar kl. 11.30 med fællesspisning. To retter mad for 100 kr. Dette er inkl.
drikkevarer. Tilmelding til Henny på tlf. 24 23 12
01 eller til Kurt på tlf. 97 93 65 34 eller 29 29 59
85. Sidste tilmelding d. 14 februar.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Tirsdag 13. marts:
Tirsdag 27. marts:
Tirsdag 10. april:
Tirsdag 24. april:
Tirsdag 8. maj:
Tirsdag 22. maj:
Tirsdag 5. juni:

Frits E. Jensen
Lillian Risum
Lillian Risum
Frits E. Jensen
Frits E. Jensen
Lillian Risum
Frits E. Jensen

Cafeeftermiddag søn. 4. marts kl. 14.30. Gårdsangerne fra Thy. Pris 40 kr. Dette er inkl. kaffe.
Husk torsdagsklubben. Hver torsdag 9.3011.30. Her er der spil, hyggeligt samvær,
hjælp til brug af computer osv.
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

Mandag 26. marts.
Mandag 30. april.
Mandag 28. maj.

Hyggeeftermiddag

v/missionær Henrik Jørgensen kl. 14
Mandag 5. marts.
Torsdag 5. april.
Mandag 7. maj.

FRA SALMEBOGENS BØNNEBOG

Ved et vendepunkt i livet
Gud,
Jeg står ved en korsvej
og vender mig til dig.
Tak, fordi du går ved min side,
og fordi jeg ved, at du vil følge mig,
hvor jeg end skal gå.
I dine hænder overgiver jeg de år,
som ligger bag mig,
med det, som lykkes,
og det, som mislykkes,
med alle de almindelige dage,
som kom til at forme mit liv.
Nu beder jeg dig følge mig
ind i den ukendte fremtid,
som både drager og ængster mig:
Lad min smerte blive din smerte.
Lad din glæde blive min glæde,
som du har lovet.
I Jesu navn.
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Modtager:

2. pinsedag
Mandag 21. maj kl. 10.30 er der fælles pinsegudstjeneste for hele provstiet på Ashøje i Hurup.
Efter gudstjenesten er man velkommen til at nyde naturen og drikke en kop kaffe.

Forårskoncert
Søndag 27. maj kl. 19 er der forårskoncert i Hørdum Kirke ved kirkens kor. Vi kan se frem til
et spændende program under ledelse af organist og korleder Bente Lind Bliksted.
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