Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
I denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

3 - 2018
Juni - Juli - August

VISBY

HASSING
VILLERSLEV

HØRDUM
SKYUM

PASTORAT

www.5sogne.dk

ADRESSER

Kirkelige handlinger

Sognepræst Lillian Risum
Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted.
97 95 11 33 – LIRIS@KM.DK
Træffes på kirkekontoret, Thorsvej 13 efter aftale
Fridag: mandag

bisatte/BegraveDE
Visby
Frits Møller Jørgensen

Præstesekretær Ann-Lisbeth Højgaard Bech
træffes på kirkekontoret tirs. og tors. kl. 14.30-16.30
Tlf.: 97 93 61 69 - alhb@km.dk

Villerslev
Anne Mathilde Hedegaard
Ulla Søgaard Hansen
Christian Peter Søgaard

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
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: Henning Riis: 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

Hørdum
Tove Kanstrup Nielsen
Birthe Christensen
Else Marie Holm
Lars Martin Smed
Henry Werner Jensen
Svend Aage Jensen
Skyum
Anna Nielsen
DØBTE
Hassing
Agnes Øgaard Kristensen
Hørdum
Sofie Vestergård Højbak
Laurits Sand Smed
viede
Hørdum
Tina Marie Berthelsen og
Carsten Birger Kjærgaard Nielsen

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. juli 2018.
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Indsamlinger
Hørdum
KFUM og K i Danmark
Kirkens Korshær

kr. 250,00
kr. 119,50

Visby
KFUM og K i Danmark

kr. 70,00

Livsglæde
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!
(DDS 726,1)
Hvor er det dejligt at kunne stå op til en frisk
morgen, hvor solen skinner, fuglene synger, og
hvor naturen er ved at sætte nye skud efter vinterens mørke og kulde. Guds skaberværk overrasker os år efter år. Gud har skabt den smukke
natur for at vi skal glæde os over den – og se
Ham og hans skaberkraft bag det alt sammen.
Guds underfulde gaver! Dem har vi ikke ret til
at kaste vrag på, men vi må glæde os over dem
og bruge dem til bedste for os selv, næsten og
samfundet.
Et par ord fra en salme (DDS 44) har kørt
rundt i mit hoved. Det er ordene urolige hjerte.
Jeg er næppe den eneste, der her i foråret har
haft et uroligt hjerte, for vi kender ikke fremtiden. Heller ikke den nære fremtid. I skrivende
stund ved vi endnu ikke, hvorvidt vort land skal
ud i en storkonflikt, der vil ramme de allerfleste
af os eller ej.
Har vi da grund til at være urolige? Måske
nok. Vi ved jo ikke rigtig, hvad det vil komme
til at betyde for vor hverdag med en evt. storkonflikt, og hvor længe vi skal komme til at leve
med bøvl, og vort samfund blive delvist lammet.
Derudover kan vore hjerter være urolige for
så mange ting. Vore familier f.eks. En stor del
af os lever med familierelationer, hvor der er
brudte forhold mellem ægtefæller og mellem
forældre og børn. Eller nogle har fundet deres
plads på livets skyggeside. Eller livstruende syg-

domme præger en eller flere familiemedlemmer. Jo, det urolige hjerte kan have svært ved
at finde ro.
Alligevel. Vi må ikke miste livsglæden, glæden
over livet. Det urolige og triste og sørgelige må
aldrig tage overhånd. Det må vi sige til hinanden. Og som mennesker i al almindelighed og
som kirke og menighed må vi holde hinanden
fast på, at vort urolige hjerte kan finde ro og
fred i en urolig og usikker verden.
Glæden over livet er for stor til, at nogen kan
tage den fra os. Glæden over at høre Gud til er
for stor til, at nogen kan tage den fra.
Har vi livsglæden i os, så er vi også modstandsdygtige over for de vanskeligheder, lidelser og problemer, der støder til os i livet. Ja, selv
en storkonflikt må vi kunne klare os igennem.
Den sande glæde; den glæde, der holder
uanset hvad, har sin bund og grund i Guds kærlighed til os i Jesus Kristus. Han er kilden til vor
glæde. ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket…. Han er Kristus,
Herren,” (Luk. 2,10) sagde englen til hyrderne.
”Ingen skal tage jeres glæde fra jer” (Johs.
16,22) sagde Jesus på et tidspunkt til sine sørgmodige disciple. Den glæde, som vi har inderst
inde i vort hjerte over at høre Kristus til gennem
dåben og troen, den kan ingen tage fra os. Den
glæde er nemlig ikke menneskeskabt. Den er
gudskabt. Skabt af Helligånden.
Derfor kan vi trygt overlade vort urolige hjer3

te til Gud! Det er nemlig det fine og ægte ved
Gud, at han har åbnet sin dør og sit hjerte for
den uro og usikkerhed, fortvivlelse og magtesløshed, som ind imellem fylder os, og som kan
dræbe os, hvis vi ikke passer på – og lægger det
fra os og over i Guds hænder.
”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise
bort,” siger Jesus (Johs.6,37). Der er ikke tale
om lockout her, men om at vore Herre og Frelser kommer os i møde og lukker os ind i sin tilgivelse. Den tilgivelse, der giver livsglæde.
Apostlen Paulus var en vis mand, og han
skrev: ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger at-

ter: Glæd jer!” (Fil.4.4). Den sande livsglæde
kommer fra Herren. Derfor skal vi ikke hænge
med næbbet. Men vi skal glæde os, fryde os
over hver eneste dag, som Gud forunder os at
leve. Både i medgang og modgang. Guds sol
står nemlig op over os hver eneste dag. Hans
nåde er ny over os hver eneste morgen. Også
de dage, hvor vi mennesker ikke kan finde ud af
det med hinanden.
En god sommer fyldt med livsglæde – glæde
over livets under - ønskes alle bladets læsere.
Lillian Risum, sognepræst

BEMÆRK!

Sognecafé i Kirkecentret i Koldby
Efter mange opfordringer er der igen sognecafé.
Vi begynder i september.
Det bliver en gang i måneden i vinterhalvåret. Håber, rigtig mange vil benytte sig af tilbuddet.
Der kan bestilles kirkebil.
Tidspunktet er mandag eftermiddag fra kl. 14 til ca. 16. Kaffen koster 25 kr.
Program:
3. sep.: Vi skal nok underholde os selv, så tag sangstemmen med.
8. okt.: Vi får besøg af Henning Søgaard, IDEAL Combi. Han vil fortælle om, hvad han har
oplevet.
26. nov.: Juleafslutning.
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Venlig hilsen udvalget

Kirkevandring i Stagstrup
tirsdag den 12. juni kl. 19.00

Lektor, cand. mag Else Bisgaard, Sundby, fortæller i kirken om især

apsismaleriet (freskoen),
som der var tirsdag
75-års jubilæum
for i sommeren
Kirkevandring
i Stagstrup
d. 12.
juni kl.2017.
19.00:
Else fortæller lidt om kirken også.

Der bliver også i kirken fortalt kort om kirkegården, inden vi går ud og

Lektor, cand. mag. Else Bisgaard,
Sundby,
fortæller i Kirken om især apsisbesigtiger
denne.
maleriet, (freskoen) som der var 75-års Jubilæum for i sommeren 2017. Else
I Harring-Stagstrup
Kirkecenter
er der kaffebord - og Else udbygger sin
fortæller lidt
om kirken også.
–
beretning om apsis-maleriet med et Poweer Point foredrag.

Der bliver også i Kirken fortalt kort om Kirkegården, inden vi går ud og
Der bliver anledning til at stille spørgsmål.
besigtiger denne.
Afslutning ved sognepræst Frits Jensen.

I Harring-Stagstrup
Kirkecenter er der kaffebord. Og Else udbygger sin
Det er en aften for alle - nærmere annoncering i ugeaviserne.
beretning om apsis-maleriet med et Power Point foredrag. –
Der bliver anledning til spørgsmål

Vel mødt!

Distriktsforeningen Sydthy

Afslutning ved sognepræst Frits Jensen.
Det er en aften for alle. (Nærmere annoncering i ugeaviserne). Vel mødt!
Distriktsforeningen Sydthy
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Gudstjenester - juni - juli - au
DATO

VISBY

HASSING

27. maj trinitatis s.			
3. juni 1.s.e.t.		
10. juni 2.s.e.t.

9.00 FEJ

10.30 LR		

9.00 LR			

17. juni 3.s.e.t.			
24. juni 4.s.e.t.

VILLERSLEV

10.30 LR

Pastoratsgudstjeneste på Skyum Østerstrand 10.30 LR

1. juli 5.s.e.t. 		

19.30 EHB			

8. juli 6.s.e.t. 				

15. juli 7.s.e.t.		
9.00 LR inds. Folke-			
		
kirkens ungdomskor
22. juli 8.s.e.t.

10.30 LR			

29. juli 9.s.e.t.

Pastoratsgudstjeneste i præstegårdshaven i Visby 14.00 LR

5. aug. 10.s.e.t. 					
12. aug. 11. s.e.t.

9.00 LR			

19. aug. 12.s.e.t. 			

9.00 EHB		

26. aug. 13.s.e.t.				
2. sep. 14.s.e.t.		
9.00 LR		
				

9. sep. 15.s.e.t. 					

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits Erik Jensen – EHB = Erik H. Be
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 49 57 senest
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ugust 2018
HØRDUM

SKYUM

(Ret til ændringer forbeholdes)

19.00 forårskoncert

Hørdum-Skyum
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Ons. 19. juni kl. 19.

9.00 LR

Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen
Ons. 15. aug. kl. 19.

10.30 LR
9.00 LR

			

9.00 FEJ

9.00 FEJ

			

Menighedsrådsmøder

10.30 LR

9.00 LR

Til kalenderen
Sogneaften ons. 26. sep. ved Iver Larsen
om bibeloversættelse i Kenya og Danmark.
Koncert i Hørdum Kirke tors. 11. okt. kl.
19.30. Det er ved det ukrainske ensemble Dyvohray, der hvert år gæster Danmark.
Sogneaften ons. 7. nov. ved Ivar Brændgaard.

					

9.00 FEJ

10.30 LR

		

9.00 FEJ

9.00 LR
10.30. LR velkomst
nye konfirmander

					

9.00 FEJ

Udeblivelse af
Sognenyt
Det viser sig, at flere husstande ikke fik
Sognenyt sidste gang. Vi har fået ny distributør, og de har tilsyneladende være
sløset. Eller: måske er nogle Sognenyt
blot forsvundet blandt reklamerne. – Redaktionen hører gerne fra de husstande,
der ikke modtager bladet.

ennetzen
kl. 12 dagen før
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Konfirmationsforberedelse 2018 - 19
I maj 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

Servicemeddelelse
Billeder af årets konfirmander i Hassing og Hørdum kommer i næste nr. af Sognenyt.

Sommerlejr for børn
Fra den 9.-12. 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 bibelarbejde (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, Kallerup, tlf. 23 28 43 05.
Hilsen lederne

Konfirmander fra
Visby Kirke 29. april.
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Personalenyt
Hørdum Kirkegård.
Hørdum Kirkegård har igen fået sit eget personale.
Menighedsrådet har ansat Henrik Engelbrechtsen
som gravermedhjælper og Henning Riis som graver.
Henrik bor i Harring, er gift og har tre voksne børn.

Henning bor i Bjergby på Mors med sin kone, der
også er graver, og de har sammen fire voksne børn.

De giver begge udtryk for, at de glæder sig til
arbejdet på kirkegården og til de samtaler, som de
måtte få med brugerne på tværs at hækkene.
De ser også frem til at møde menigheden til
gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirkecentret i Koldby.
Kirkecentret i Koldby har fået en værtinde, idet
menighedsrådet har ansat Birgit Svanborg. Hun er
velkendt i bybilledet fra sine mange år i finansverdenen og som bosat i Koldby. Hun er gift og har
tre voksne børn. Hendes opgaver er bl.a. klargøring
til arrangementer og at sørge for rengøring af
kirkecentret.

Hørdum-Skyum menighedsråd byder de nye medarbejdere velkommen og håber på
et godt og givende samarbejde med ønsket om Guds velsignelse. Tag godt imod dem!
Lillian Risum
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Program for
Indre Mission i Hørdum
og omegn
Hvor intet andet er anført holdes møderne kl.
14.30 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.

Juni
Mandag 4. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 6.: Månedsmøde ved sognepræst Lillian Risum, Visby.
14. - 18.: Teltmøder ved skibsværftet i Vest Vildsund. (Program kan rekvireres).
Onsdag 27.: Bibelkreds. Tekst: Romerbrevet,
kapitel 6.
Juli
Mandag 2. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 11.: Bibelkreds. Tekst: Romerbrevet,
kapitel 7.
20. - 27.: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup. (Program kan rekvireres).
August
Mandag 6. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 8. kl. 19.30: Kredsmøde ved pensioneret rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.
Onsdag 22.: Bibelkreds. Tekst: Romerbrevet,
kapitel 8.

Korshærskredsen

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

Juni
Den 6.: Møde hos Anne Lis Hyldahl, Rønnebærvlnget 15, Koldby.
Juli
Den 23.: Torvedag i Hurup fra kl. 10.
August
Den 15.: Møde hos Grethe Hansen, Østre Alle
33, Hurup.
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Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 12. juni: Musik og sang med Aage og
Evald.
Tirsdag d. 26. juni: Sommer-afslutning med vafler og snak.
Juli: Ferie.
Tirsdag d. 7. aug.: Vi begynder efter ferien med
en udflugt. Denne gang går turen til Mønsted
Kalkgrubber. Vi spiser på Grønhøj Kro.
Afgang fra Hørdum kl. 12.30 med opsamling de
sædvanlige steder. Pris for det hele er 200,- kr.
for medlemmer, ellers 225,Tilmelding til Betty tlf. 97 93 64 76.
Tirsdag 21. aug.: Terningspil. Husk pakke til 20
kr.
Tirsdag d. 4. sep.: Sven Sørensen fortæller om
Koldby by, kirke og omegn.
Hvis ikke andet er nævnt starter arrangementerne kl. 14.00.
Arrangementer med aktivkommiteen:
Fælles sommerudflugt for alle pensionister i
Koldby, Hørdum, Villerslev, Skyum, Hassing og
beboerne på Kløvermarken onsdag d. 13. juni.
Bustur rundt på Fur med lokalkendt guide.
Middagen indtager vi på Regitzesminde.
Vi kører i stor bus med lift, så dårliggående og
kørestolsbrugere kan komme med.
Alt inkl. 200 kr. Tilmelding til terapien senest d.
1. juni kl. 12.00. Her gælder først til mølle princippet.
Vi kører fra Kløvermarken kl. 10.00 og er hjemme ca. kl. 15.00 ( +- ½ time).
Husk at sætte kryds i kalenderen den 13. september - grisefest kl. 17.00.
Husk torsdagsklubben. Hver torsdag 9.3011.30. Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp
til brug af computer osv.
For alle pensionister der er medlem af Kløverblomsten (Det koster 100 kr. årligt).

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, spille
spil, kort osv.
Strikkeklub: Hver onsdag 14.00 – 16.00.
Lørdag d. 23. juni kl. 17,00: Sankt Hans aften
på Kløvermarken. Vi begynder med ”Sankt
Hans menu”. Efter spisningen spiller vi pakkespil. Husk en pakke til 20 kr. I løbet af aftenen
vil der være fællessang og hygge. Der vil ikke
være båltale, og kun en lille bål på terrassen,
hvis vejret tillader det.
Aftenen er for beboere og pensionister i området. Pårørende er også meget velkomne.
Husk at tilmelde jer senest d. 14. juni på tlf. 99
17 45 00 eller skriv jer på listen på opslagstavlen. Transport skal man selv sørge for.
Pris for aftenen er 125,- kr., inkl. drikkevarer.

Besøgstjenesten
Ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
en, der kommer en gang i ugen,
en, der taler med dig, læser for dig,
en, der drikker en kop kaffe med dig
og måske spiller et spil sammen med dig.
Så kontakt;
Eva Krogh tlf. 23 72 50 53 eller
Bodil Overgaard tlf. 24 66 24 93.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Mandag 25. juni.
Juli - ferie.
Mandag 27. august.

Hyggeeftermiddag

v/missionær Henrik Jørgensen kl. 14
Mandag 4. juni.
Mandag 4. juli.
August - ferie.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Tirsdag 5. juni:
Tirsdag 19. juni:
Tirsdag 3. juli:
Tirsdag 17. juli:
Tirsdag 31. juli:
Tirsdag 14. aug.:
Tirsdag 28. aug.:

Frits E. Jensen
Lillian Risum
Frits E. Jensen
Lillian Risum
Frits E. Jensen
Lillian Risum
Frits E. Jensen
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Modtager:

Friluftsgugstjeneste
på Skyum Østerstrand
Der afholdes friluftsgudstjeneste for hele pastoratet søndag d. 24. juni kl. 10.30 ved Skyum
Østerstrand.
Hørdum-Skyum Kirkekor medvirker.
Efter gudstjenesten er Hørdum-Skyum menighedsråd vært ved et let traktement.
Medbring noget at sidde på.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Skyum Kirke.
Hørdum-Skyum menighedsråd og sognepræsten

Havegudstjeneste i Visby den 29. juli

Igen i år afholder vi gudstjeneste i præstegårdshaven.
Det er for alle fem sogne. Gæster udefra er også
velkomne! Det er søndag den 29. juli 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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