Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

GIV OS I DAG VORT DAGLIGE BRØD! (JESUS)
HVAD HAR DU,
SOM DU IKKE HAR FÅET GIVET? (PAULUS)

4 - 2018
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:
Else Kaag Bjerg, Bedsted: 97 94 52 76 / 31 45 24 40
Frits E. Jensen, Stagstrup: 97 93 10 33
Organist:
Hørdum og Skyum: Vakant
Visby-Hassing-Villerslev: Vakant
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
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 21. oktober 2018.
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Kirkelige handlinger
Rubrikken ”kirkelige handlinger” udgår fra
og med dette nr. af Sognenyt. Årsagen er,
at den nye persondatalov kræver en skriftelig tilladelse af de involverede eller deres
pårørende. Det vil ofte været for bøvlet, eksempelvis hvis urnen kommer fra et andet
sogn, eller handlingen foregår ved fremmed
præst.
L.R.

Indsamlinger
Hassing
Folkekirkens ungdomskor

kr. 50,00

Menighedsrådsmøder
Ret til ændringer forbeholdes
Visby-Hassing-Villerslev:
Onsdag 3. okt. kl. 19 i konfirmandstuen
Onsdag 28. nov. kl. 19 i konfirmandstuen
Hørdum-Skyum menighedsråd:
Tirsdag 4. sep. kl. 19 i Kirkecentret i Koldby

Tak
Vi fra menighedsrådet vil gerne takke Bente
Bliksted for mere end 20 års trofast tjeneste
som organist og korleder ved vore kirker. I
de 20 år har Bente opbygget et fantastisk
korarbejde, så vore kor er blevet kendt over
hele landet. Vi ønsker Bente held og lykke
med det nye arbejde i Herning og alt godt
i fremtiden. I skrivende stund har vi endnu
ikke ansat en ny organist/korleder, men vi
håber, at vi kan finde én, der kan fortsætte,
hvor Bente slap.
Hørdum-Skyum menighedsråd

Arrangementskristendom
Det sker, at jeg støder på et nyt ord eller begreb. Et stykke tid har ordet” arrangementskristendom” kørt rundt i midt hoved. Men lad mig
begynde et andet sted.
Hvad gjorde Jesus for at få folk i tale? Han
forkyndte, at Guds rige er nær. Han underviste
i, hvordan livet bør leves efter Guds vilje, og
han gjorde undere og helbredte syge. Han stillede sig selv til rådighed for de mennesker, han
mødte på sin vej.
Hvad gjorde de første kristne for at få folk i
tale? De forkyndte, at den korsfæstede Jesus
var død og opstået. De udøvede barmhjertighedens gerninger. De samledes i fællesskaber for
at styrke hinanden i den nyfundne kristne tro.
De havde ikke tid til arrangementer, men de var
optaget af at forkynde evangeliet!
Efterhånden som menighederne voksede,
blev der bygget kirker, hvor troen kunne styrkes
og klostre, hvoraf nogle tog sig af nødlidende.
Senere igen opstod der diakonale eller sociale institutioner, der tog sig af syge, gamle og
i det hele taget folk, der var kommet på livets
skyggeside.
I dag er Folkekirken i vort land opfattet som
en serviceinstitution, der oven i købet er understøttet af staten if. Grundloven. Det betyder
bl.a., at kirkens ansatte får deres løn udbetalt
fra det offentlige, enten det nu er fra staten selv
eller via det medlemsbidrag, også kaldet kirkeskat, der indbetales over skattebilletten.
Hvad får vi så for pengene? Det kan være
nærliggende at spørge sådan, for når man betaler til kirken el. institutionen, så kan man vel
også forvente noget. Dertil kommer, at man har
valgt bestyrelser (menighedsråd) ved alle kirker. Det må være deres og de ansattes ansvar,
at der sker noget i kirken, at der laves arrangementer af den ene eller anden art for at trække
folk til. – Man glemmer blot let, at der skal rigtig
mange resurser til for at opfylde folks ønsker.
”Hvis I laver noget, vi er interesseret i, så vil
vi gerne komme.” Underforstået: Ellers ikke! Nu
nærmer vi os problematikken. Nok har kirken
ansatte, der skal foretage det nødvendige i konfirmandstuen, kirkerummet og på kirkegården,

men derudover er det frivillige, der yder en
indsats i deres fritid. Sat på spidsen, så betyder
det, at alle medlemmer har ansvar for, at deres
menighed fungerer. Det betyder også, at intet
medlem kan forvente, at de andre er aktive,
hvis man ikke selv tager ansvar og har lyst til at
spille med.
Er vi kommet dertil, hvor vi mere søger underholdning og en god oplevelse, arrangeret af
kirken – end vi søger Gud? Er vi kommet dertil,
at arrangementer af den ene eller anden slags
er vigtigere end nærvær med Gud og et personligt forhold til ham? Forholder det sig sådan, så
glemmer vi, at i kirken drejer det sig primært
om vor treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd,
og at det er i fællesskab med ham, at vi opbygges som menighed.
Jeg tror godt, vi kan konkludere, at det vigtigste er ikke, hvorvidt kirken kan arrangere det
ene og det andet, men at liv i kirken kommer
der først, når dens medlemmer føler et medansvar i det daglige og stiller sig til rådighed med
de resurser og nådegaver, som de hver især
har.
Men for at vi kan skabe liv i kirken – og ikke
underholdning og oplevelse – så er det nødvendigt, at kirkens medlemmer indser og erfarer,
at omdrejningspunktet er gudstjenesten, er
mødet med Gud i stilheden, i bønnen og lovsangen og i forkyndelsen af Jesus Kristus. Når
troen bliver personlig og levende, så forsvinder
arrangementskristendommen, og der opstår
en levende trospraksis, der betyder, at frivillige
i kirken gerne vil være med til at skabe aktiviteter til glæde og gavn for menigheden – og dermed også for dem selv.
En eller anden har vist sagt, at vil du være
med, så må du bære med. Det gælder også i
kirken. Når vi løfter i flok, så bliver det hele lidt
sjovere – og nemmere.
Vi skal ikke sidde og vente på de andre, men
vi skal selv tage fat. Ildsjæle i den kristne menighed er der for få af nu om dage. Måske fordi
de forventer, at andre skal arrangere noget for
dem!
Lillian Risum, sognepræst
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P.S.
Menighedsrådene modtager ris og ros. Man må gerne give os forslag til, hvad vi kan gøre
bedre og anderledes. Vi tager med glæde mod flere frivillige, der kunne have lyst til at komme
med ideer og række en hjælpende hånd. Vi opfordrer alle – herunder også yngre familier – til at
deltage i de kommende menighedsmøder (16. sep. i Visby og 28. okt. i Koldby). Forhåbentligt
kan vi sammen finde frem til, hvordan menighedslivet i pastoratet kan styrkes.

Organisten og korlederen
takker af

Tilmelding på svinget11@altiboxmail.dk el. 61
34 99 21 senest lørdag den 13. okt. kl. 10.

Kære menighed, kære menighedsråd og kære
korsangere.
Tak for 21 fantastiske år ved Hørdum og Skyum kirker og tusind tak for den smukke afsked i
Hørdum kirke søndag den 10. juni.
Jeg har nydt mine mange opgaver i jeres
smukke kirker, og jeg vil se tilbage på mange
dejlige og festlige gudstjenester og fantastiske
koncerter med mine dejlige kor.
Det er vemodigt at tage afsked med så mange
dejlige mennesker, som på den ene eller anden
måde har været en del af mit liv i mange år;
personer som har fulgt mig i glæde og i sorg,
og som har medvirket til, at netop mit job har
været det bedste i verden.
Nu venter et nyt kapitel, og nye udfordringer
står klar. Det glæder jeg mig meget til.
Jeg ønsker jer alt det bedste og vi ses.
Kærlige hilsner Bente

BUSK‐gudstjeneste

Høstgudstjeneste i
Hørdum
Søn. 16. sep. kl. 10.30 er der høst‐ og familiegudstjeneste i Hørdum Kirke. Minikonfirmanderne hjælper graveren med at pynte kirken.
Kaffe i dåbsrummet.

Kirke og pizza
Søn. 14. 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.
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Søn. 28. okt. kl. 10.30 er der BUSK‐gudstjeneste/familiegudstjeneste. BUSK = Børn, Unge,
Sogn og Kirke.
Der er afslutning for minikonfirmanderne.

Sognecafé
Mandag den 8. oktober kl. 14.00 i Kirkecentret
i Koldby.
Vi får besøg af henning Søgaard fra IDEAL Combi. Han vil fortælle om, hvad han har oplevet.
Mandag den 26. nov. kl. 14.00 i Kirkecentret i
Koldby er der juleafslutning.
Kaffen koster hver gang 25 kr. Der kan bestilles
kirkebil.
Venlig hilsen udvalget

Sogneaften i september
Ons. 26. sep. kl. 19.30 i Kirkecentret i Koldby
kommer bibeloversætter Iver Larsen, Galten,
og fortæller om bibeloversættelse i Kenya og
Danmark. Iver Larsen er cand. scient. i matematik og uddannet i lingvistik ved Universitetet
i Nairobi samt på en række andre kurser. Han
har desuden læst græsk og latin på Aarhus Universitet. Han har i ca. 40 år været engageret i at
oversætte Bibelen til forskellige sprog.
Kaffen koster 25 kr.
Der kører kirkebil.
Alle – også udensogns – er velkomne.

Sogneaften i november
Ons 7. nov. kl. 19.30 taler tidligere direktør for
TV MIDTVEST Ivar Brændgaard, Mejdal. Hans
emne er: Fra præstekanal til den mest populære regionale tv‐station. Ivar Brændgaard var
direktør for TV MIDTVEST fra stationens start
i 1989 til 2016. Kaffen koster 25 kr. Der kører
kirkebil. Alle – også udensogns – er velkomne.

Juleoptog i Koldby
Søn. 2. dec. kl. 14, 1. søndag i advent, er der
familiegudstjeneste i Hørdum Kirke. Efter gudstjenesten deltager vi i juleoptoget i Koldby.

Minikonfirmandundervisning
Alle børn, der går på Koldby Skole, inviteres
til at blive minikonfirmand. I august blev der
sendt et brev ud til hver enkelt 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. 29. aug. og
fortsætter til den 24. okt. Vi afslutter med familiegudstjeneste/BUSK‐gudstjeneste den 28.
okt. kl. 10.30. 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.
Lillian Risum, tlf. 97 95 11 33

Årsmøde i Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg
Mandag den 26. november 2018 kl. 18 - 21.45
i Folkekirkens Hus.
Her vil Domprovst i København Anders Gade
gaard tale om vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og muslimer.
Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i Frederikshavn, Blue Note, underholde, og
en gruppe fra Frederikshavn vil fortælle om deres oplevelser på en studierejse til Cambodia.
Mødet indledes med et måltid, der serveres af

Verdenskøkkenet ved Folkekirkens Hus. Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkommen til at deltage. Tilmelding til hap@km.dk
senest onsdag den 21. november.

International gudstjeneste
med sange fra Taizé
mandag d. 26. nov. kl. 19.00 i Hillerslev Kirke
Kom som du er – Syng på dit eget sprog – Tænd
et lys. Come as you are – Sing with us in your
own language – Light a candle.
Behov for transport? Eller tilbyder du kørsel?
Need a lift? Or if you offer to drive:
Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, tlf. 24
66 24 37
(Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd
& kirkerne i Thisted, Sydthy og Morsø provsti)
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
Hillerslev Kirke i Thy

Kirkehøjskolen Sydthy provsti
Kirkeskoleaftnerne er i Hurup Kirkecenter, Kirkegade 42A, 7760 Hurup Thy.
Hver aften 17.30 – 20.30
Program
Torsdag d. 6. sep.: Udflugt til Heides Planteskole, den gl. kirkegård i Vorupør m.v.
Torsdag d. 20. sep.: Sangaften.
Tirsdag d. 9. okt.: Klezmer Duo: ”Oktober 43 –
redningen af de danske jøder”.
Torsdag 25. okt.: Bodil Lodberg: ”Hus og hjem
– en overset økonomi i protestantismen og det
danske velfærdssamfund”.
Torsdag 15. nov.: Else Bisgaard: ”Lykke-Per”.
Torsdag 29. nov.: Advent. ”Gudstjeneste, festmiddag og adventssange og fortællinger”.
Program hentes i kirkerne eller hos sognepræsten. Tilmelding skal ske senet to dage før arrangementet eller samlet senest den 3. sep.
Den samlede pris for efteråret 2018 er 600 kr.
inkl. aftensmad og kaffe hver gang. Ønsker man
at deltage enkeltvis i aftnerne er prisen 150 kr.
pr. gang, dog den 20. sep. og 9. okt. 100 kr.
Kik ind på Kirkehøjskolens hjemmeside:
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/
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Gudstjenester - september - oktober
DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

2. sep. 14.s.e.t.		
9.00 LR		
				

9. sep. 15.s.e.t. 					
16. sep. 16.s.e.t.

10.30 LR høst, inds. 			
Menighedsmøde,
se omtale

23. sep. 17.s.e.t.		
9.00 LR høst, inds.		
				
30. sep. 18.s.e.t.			
7. okt. 19.s.e.t.

9.00 LR høst, inds.		

10.30 LR			

11. okt. 				
				
14. okt. 20.s.e.t.			
10.30 LR
				
21. okt. 21.s.e.t.		

10.30 EKB			

28. okt. 22.s.e.t.
9.00 LR			
				
4. nov. Alle helgens dag			
11. nov. 24.s.e.t.		

9.00 LR

10.30 LR		

18. nov. 25.s.e.t.			

9.00 EKB		

25. nov. sidste s. i kirkeåret
10.30 LR			
				
2. dec. 1. s. i advent		

10.30 LR		

4. dec.				

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits Erik Jensen – EKB = Else Kaa
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 49 57 senest
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r - november 2018
HØRDUM

SKYUM

10.30. LR velkomst
nye konfirmander

					

9.00 FEJ

9.00 LR

10.30 LR høst, inds.,
				kaffe i dåbsrum

		

10.30 LR høst, inds.

9.00 LR
19.30 koncert
DYVOHRAY, se omtale
18.30 Kirke og pizza LR,
se omtale

			

9.00 FEJ

10.30 LR BUSK, menighedsmøde, se omtale

9.00 LR

9.00 LR inds. missionen
blandt hjemløse
14.00 LR juleoptog
14.00

ag Bjerg
kl. 12 dagen før

Søn. 16. sep. afholdes der i forlængelse
af høstgudstjenesten i Visby Kirke kl.
10.30 menighedsmøde i konfirmandstuen. Menighedsrådet vil på mødet orientere om arbejdet i det forløbne år og planer for fremtiden. Vi håber, at mange fra
de tre sogne vil møde op og være med til
at dele visioner for fremtiden.
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd

Menighedsmøde
Hørdum-Skyum sogne
Der afholdes menighedsmøde i Kirkecentret i Koldby søndag 28. okt. efter
BUSK-gudstjenesten i Hørdum Kirke 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

Ændringer i
Hørdum-Skyum

10.30 LR

		

Menighedsmøde for
Visby, Hassing og
Villerslev sogne

9.00 FEJ

Svend Erik Guld har af private årsager og
med menighedsrådets samtykke ønsket
at udtræde af rådet. Vi vil gerne takke
Svend Erik for det store arbejde, han har
lagt i rollen som kontaktperson.
Da vi ikke har flere suppleanter i Skyum,
og vi i forvejen mangler to i Hørdum, har
vi bedt biskoppen om at måtte afholde
udfyldningsvalg. Hvis du er bosat i Hørdum eller Skyum og har lyst til at være
med i menighedsrådet, hører vi gerne
fra dig.
Hørdum-Skyum menighedsråd
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Guldkonfirmander
Lørdag den 21.04.2018 var konfirmationsholdet fra Hørdum og Skyum kirker samlet for at fejre 50
året for konfirmationsholdet fra 1968. Holdet bestod oprindelig af 37 konfirmander og der er desværre 5, der er gået bort, og vi mindedes Mona Nielsen, Robert Pejtersen, Hans Larsen, Johannes
Alstrup, og Benny Kristensen. I alt deltog 27 på dagen.
Dagen blev markeret med en sammenkomst på Koldby skole med efterfølgende besøg i Hørdum
og Skyum kirker. Dagen blev afsluttet med middag på Vildsund Strand.
Det blev en fantastisk dag idet mange ikke havde set hinanden siden skoletiden og som en udtrykte det ”Det var som at komme tilbage fra sommerferie”
Skyumholdet
Bagerste rækker fra venstre:
Henry Blaabjerg Jensen,
Niels Bjerregaard Jensen,
Mogens Esdahl Foget,
Torsten Wiinholdt Glasius,
Niels Christian Sjælland
og Bjarne Møller Hansen.
Forreste række fra venstre:
Inger Helene Pedersen (Isaksen),
Bodil Kühn Rosenkjær (Jensen),
Ingrid Goul Andersen (Frederiksen),
Ruth Tølbøl Klausen, (Kjær),
Minne Petersen (Korsgaard).

Hørdumholdet
Bagerste række fra venstre:
Henning Kristian Jensen,
Børge Poulsen,
Claus Krogh,
Ejvind Pedersen,
Svend Erik Borggård,
Jørgen Damsgaard
Pedersen,
Inge Lise Larsen
og Flemming Nielsen.
Forreste række fra venstre:
Else Dahlgaard Olsen
(Dahlgaard), Birtha
Jørgensen (Kühn Pedersen),
Margit Gade (Kristensen),
Anni Kirstine Nørgaard,
(Svanborg), Birthe Stenberg
Andersen, Aase Nielsen,
Leif Pedersen og Leif
Højberg.
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Konfirmander fra
Hassing Kirke
6. maj.
Foto:
Fotografen, Thisted

Konfirmander fra
Hørdum Kirke
13. maj.
Foto: Fotografen,
Thisted
9

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.

September
Mandag 3. kl. 19.00: Bedemøde.
Søndag 9.: Høstfest hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum. Taler: Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup.
18. - 19. og 20.: Vækkelsesmøder i henholdsvis
Hørdum -, Jegindø - og Heltborg Missionshus.
Alle aftener kl. 19.30 taler og synger pastor
Jens Linde, Sandnes, Norge.
(Program kan rekvireres).
Onsdag 26. kl. 19.30: Soldatervennestævne i
Agger Missionshus. Taler: Bestyrer Poul Ric
hard Nielsen, KFUM´s Orlogshjem i Frederikshavn.
Oktober
Mandag 1. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 3. kl. 19.00: Oktobermøde i Jegindø
Kirke og efterfølgende i Jegindø Missionshus.
Aftenens tema: ”Dåbens kraft”.
Medvirkende: Pastor emeritus Ove Arensbach, Holstebro.
Torsdag 4. kl. 19.30: Oktobermøde i Jegindø
Missionshus. Aftenens tema: ”Nadverens
styrke”. Medvirkende: Sognepræst Morten
Krogh Nielsen, Jegindø.
(Program kan rekvireres).
Lørdag 6.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern
Kulturcenter. (Program kan rekvireres).
Onsdag 17.: Bibelkreds hos Elna Møller Pedersen, Tårnvej 6, Hørdum. Tekst: Romerbrevet,
kapitel 9.
November
Mandag 5. kl. 19.00: Bedemøde.
Onsdag 7. kl. 19.30: Kredsmøde i Jegindø Missionshus. Taler: Fhv. efterskoleforstander
Georg Kjeldsen, Århus.
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Torsdag 22. kl. 19.30: Bibelkursus i HarringStagstrup Kirkecenter, Stagstrup. Underviser:
Pens. efterskolelærer Poul Weber, Aalborg.
Onsdag 28.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby. Tekst: Romerbrevet, kapitel
10.

Korshærskredsen

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

September
Den 17.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus
kl. 14.30, hvor Carsten fra ”Skurbyen” i Ålborg kommer og fortæller.
Oktober
Den 17.: Møde hos Grethe Kirkegård, Mølleparken 55c, Hurup.
November
Den 7.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10,
Hurup.
Den 25.: LANDSINDSAMLING. Der er brug for
mange indsamlere, og hvis nogen vil hjælpe
Kirkens Korshær med at hjælpe danskere i
nød, så er man velkommen til at melde sig til
Vagner Fonseca. Det kan ske pr. mail: waki@
post19.tele.dk eller tlf. 30 20 12 35, hvor man
vil kunne udtrykke ønske om, hvor man gerne
vil være indsamler.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
4. sep.: Sven Sørensen fortæller om Koldby og
Hørdum.
18. sep.: Aage og Evald spiller og synger.
2. okt.: Vi besøger Nettotøj. Afgang fra Hørdum
kl. 13.30. Opsamling de sædvanlige steder.
Tilmelding til Betty på tlf. nr. 97 93 64 76. Pris
40 kr.
16. okt.: Generalforsamling i pensionistforeningen.

30. okt.: Tur til det nye Bon Bon Land i Ørum.
Vi kører fra Koldby kl. 13.30. Pris for medlemmer 50 kr. Ikke- medlemmer 60 kr. Tilmelding
til Betty på tlf. nr. 97 93 64 76
13. nov.: Terningspil. Husk pakke til 20 kr.
27. nov.: Lillian Risum fortæller om advent.
11. dec.: Julefrokost kl. 11.30.
Hvis ikke andet er nævnt starter arrangementerne kl. 14.00.
Arrangementer med aktivkommiteen:
For alle pensionister i Koldby, Hørdum, Hassing,
Villerslev, Skyum og beboerne på Kløvermarken
Torsdag d. 13. sep. 2018 kl. 17.00: Aktivkomiteen invitere på helstegt pattegris. John fra
Vorupør spiller og synger.
Pris 100 kr. inkl. kaffe og småkager. Øl og vand
kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til Kurt 29 29 59 85 eller Henny 24
23 12 01, eller skriv jer på sedlen på Kløvermarken senest d. 2. sep.
Mandag d. 8. okt. er der generalforsamling i
aktivkomiteen kl. 14.00 i Kløverblomsten. Vi
spiller banko. Gratis plader og gratis kaffe.
Onsdag d. 7. nov. 2018: Aktivkomiteen invitere
på gule ærter.
Fællesspisning i Kløverblomsten ons. d. 7. nov.
kl. 11.30. Pris 85 kr. Aktivkomiteen betaler
drikkevarerne.
Tilmelding til Kurt 29 29 59 85, Henny 24 23
12 01, eller skriv jer på sedlen på Kløvermarken senest d. 29. okt. 2018.
Søndag d. 18. november kl. 14.30: Cafeeftermiddag. Underholdning ved? Se Kløverpos
ten for oktober. Entre 40 kr. Dette er inkl.
kaffe o.s.v.
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.
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

Man. d. 24. september
Man. d. 29. oktober
Man. d. 26. november

Hyggeeftermiddag

v/Missionær Henrik Jørgensen kl. 14.30
Mand. d. 3. september
Man. d. 1. oktober
Man. d. 5. november
Man. d. 3. december

Gudstjeneste på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Tirs. 28. aug. ved Lillian Risum
Tirs. 11. sep. ved Lillian Risum
Tirs. 25. sep. ved Frits E. Jensen
Tirs. 9. okt. ved Lillian Risum
Tirs. 23. okt. ved Frits E. Jensen
Tirs. 6. nov. ved Lillian Risum
Tirs. 20. nov. ved Frits E. Jensen
Tirs. 4. dec. adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke

Husk julestue
på Kløvermarken
søn. d. 2. december kl. 13.30 med salg af juleting, juledekorationer, håndarbejde, tombola, skrivebøger og loppemarked.
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Modtager:

østkyst. Med blot få midler, når man rigtig l
Seedlings School er en skole for forældrelø
der ikke skolepenge for, og da skolen ikke få
at køre.
Med i Malindi i år var Pia, Andreas (20 år)
Sognecafé

Mandag den 3. september kl. 14.00 i Kirkecentret i Koldby
Hamish Stewart og Helle Løvenhertz Søndergaard,
Skyum vil vise billeder og fortælle om deres oplevelser i Kenya i Afrika de sidste 2 år.
Mere specifikt fortælles også om arbejdet med
hjælp til selvhjælp på Seedlings School i Malindi på
Kenyas østkyst. Med blot få midler når man rigtig
langt, hvis pengene går direkte til et projekt som
dette.
Seedlings School er en skole for forældreløse børn
i alderen 3-15 år. Mange af børnene på skolen betales der ikke skolepenge for, og da skolen ikke får midler fra regeringen, er det en stor udfordring at få skolen til at køre.
Med i Malindi i år var Pia, Andreas (20 år) og Silke (10 år) fra Bedsted.
Kaffen koster 25 kr. Der kan bestilles kirkebil.

Mandag den 9. oktober kl. 14.00 i Kirkecen
Vi får besøg af henning Søgaard fra IDEAL C

Koncert
Mandag
den
26. nov. kl. 14.00 i Kirkecentre
i Hørdum
Kirke
torsdag den 11. oktober kl. 19.30
kommer det ukrainske ensemble Dyvoh
ray, der hvert år gæster Danmark.
Deres repertoire består af kompositioner, der er baseret på ukrainsk folkemusik, nationale melodier samt klassisk og
moderne musik.
Der kan bestilles kirkebil.
Alle – også udensogns – er velkomne.
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