Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne bliver lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.

1 - 2018 / 2019
December - Januar - Februar

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:
Ramus Søndergaard: 22 83 37 89
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: Martin Helligsø: 97 93 62 17
(træffes ikke telefonisk lørdag-mandag)
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

NYHEDER
Graver
Hørdum-Skyum menighedsråd har med beklagelse modtaget en opsigelse fra graver
Henning Riis, der havde fået andet arbejde.
Vi siger en stor tak for de få måneder, han
var ansat hos os.
I hans sted har menighedsrådet ansat Martin Helligsø, Lyngs, som graver.
Han er for længst tiltrådt, og vi ser frem til
et godt samarbejde.
Organist ved alle fem kirker
Hørdum-Skyum menighedsråd og VisbyHassing-Villerslev menighedsråd har i fællesskab ansat Rasmus Søndergaard, Thisted,
som organist og korleder for de fire kor, som
udgør Hørdum-Skyum kirkekor.
Korene er for længst gået i gang med at forberede sig til årets julekoncerter.
Velkommen til et frugtbart og givende samarbejde.
Suppleringsvalg til Hørdum-Skyum menighedsråd
I forbindelse med suppleringsvalget til Hørdum-Skyum menighedsråd var der kun indleveret én liste fra Skyum, og Martin Aeppli
er derfor valgt. Velkommen til arbejdsfællesskabet.
Fra Hørdum var der ikke indkommet nogen
liste, hvorfor to pladser stadig er ledige.
Lillian Risum

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 20. januar 2019.
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Forsiden: Lisbeth Smedegaard Andersen (DDS 717,5)
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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 (Johannes 3,16). Det er faktisk julebudskabet i en
nøddeskal. Så enkelt og ligetil.
Men der ligger jo også en dejlig adventstid
foran os i december måned, hvor vi forbereder
os. Det gør vi ved at lave juleting, bage juleka-

ger og i det hele taget ved, at vi hygger os. Dernæst er adventstiden en god anledning til, at
vi i vore sind og hjerter forbereder os på, at vi
i ærlighed fejrer, at Jesus kom til jorden for vor
skyld.
Alle bladets læsere ønskes hermed en velsignet advents- og julehøjtid i hjem og kirke!
Lillian Risum, sognepræst

Juleoptog i Koldby

Julekoncert
i Hørdum Kirke

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

Adventsgudstjeneste
Tirsdag 4. dec. kl. 14 er der adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke ved sognepræst og provst
Line Skovgaard Pedersen, Hurup. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at drikke kaffe i
Kirkecentret i Koldby, hvor provsten læser en
julefortælling eller andet.
Der kan bestilles kirkebil.

Søndag 9. december kl. 16.00. Kom og lad os
hjælpe dig med at finde den rette julestemning
frem, når de fire kirkekor synger julen ind.
Der kan bestilles kirkebil.

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

Aftengudstjeneste i Visby

Julekoncert
i Hassing Kirke
Torsdag 6. dec. kl. 19.30 er der julekoncert
med organist Rasmus Søndergaard og HørdumSkyum pigekor og voksenkor. Vi håber, at rigtig
mange vil komme og høre nogle af julens dejlige sange smukt fremført af korene.
Der er gratis adgang.
Der kan bestilles kirkebil.
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Når der torsdag 10. januar kl. 19.30 er aften
gudstjeneste, 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 er ”Åndeligt venskab” – altså
et venskab, der går på tværs af sociale og andre
skel, der er mellem mennesker. Det venskab
kan findes i kirken – det sted, hvor alle er lige
for Gud.

Efter gudstjenesten er der kaffe i Præstegården, hvor vi vil synge salmer fra Den danske
Salmebog.
Alle er velkomne.

Sognecafé
Mandag 28. jan. kl. 14.00 i Kirkecentret i Koldby. Vi får besøg af Kaj Kristensen, der er tidligere borgmester i Thisted Kommune. Han vil
fortælle om sin tid som borgmester m.v. Så kom
til et par spændende og interessante timer.
Kaffen koster 25. kr.
Der kan bestilles kirkebil.

Sangaften
Torsdag 20. feb. kl. 19.30 er der sangaften i
Kirkecentret i Koldby. Kristian Mogensen, der
er lærer samt organist i klitsognene, kommer
og spiller denne aften. Han vil præsentere de
sange, han har valgt.
Der vil også være mulighed for at komme med
forslag til sange, vi gerne vil synge.
Så mød op til en dejlig aften i musikkens og sangens tegn.
Kaffen koster 25 kr.
Der kan bestilles kirkebil.
Menighedsrådene

ET LYS TÆNDES

Bønner, når adventskransen tændes
1. søndag
Et lys brænder,
et tegn om håb,
Gud, du er vores håb.
Kom til os igen i denne advent.
Må dit håb leve i os,
brænde som et lys i vore liv.
2. søndag
Et lys brænder,
et tegn på dit ord.
Profeternes Gud,
kom til os igen i denne advent.
Må dit ord være en lygte for vor fod
og oplyse vejen foran os.
3. søndag
Et lys brænder,
et tegn på vores tro.
Johannes Døbers Gud,
kom til os igen i denne advent.
Må vi have en tro, der fornyer vort liv.
Må vi leve i lyset af dine løfter.

4. søndag
Et lys brænder,
et tegn på din kærlighed.
Marias Gud,
kom til os igen i denne advent.
Må din kærligheds lys
blive tændt i os igen.
Når juletræet tændes
Et lys brænder,
et tegn på dit nærvær.
Gud iblandt os,
født som en af os.
Må vi leve i lyset af dit nærvær.
Lyset, der giver liv til alle.
(Taget fra: Gudstjeneste fra kanten,
Kirkefondet 2016).
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Gudstjenester - december 2018 - janu
DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

2. dec. 1. s. i advent		
10.30 LR		
				
4. dec. (tirsdag)				
				
6. dec. (torsdag)		

19.30 julekoncert			

9. dec. 2.s. i advent				
16. dec. 3.s. i advent		
13.30 LR familiegudstj.		
		
juleoptog
23. dec. 4. s. i advent				
24. dec. Juleaften

16.30 LR

15.30 LR

25. dec. Juledag			
			

13.30 LR

10.30 LR inds.
Børnesagens fællesråd		

26. dec. 2. juledag					
					
30. dec. Julesøndag				
1. jan. Nytårsdag

14.00 LR inds. Det
danske Bibelselskab,
kaffe

			

6. jan. Helligtrekongers søndag		
10.30 LR inds. Det		
		
danske Bibelselskab		
10. jan. (torsdag)

19.30 LR aftengudstj.
(se omtale)				

13. jan. 1.s.e.h.3 k			
20. jan. 2.s.e.h.3 k		
27. jan. 3.s.e.h.3 k

9.00 LR		

10.30 LR			

3. feb. 4.s.e.h 3 k.		
10. feb. Sidste s.e.h.3.k.

9.00 LR		

10.30 EKB			

9.00 LR			

17. feb. Septuagesima			
24. feb. Seksagesima		

9.00 EKB		

9.00 LR		

3. marts Fastelavn				

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits Erik Jensen – EKB = Else Kaa
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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uar - februar 2019
HØRDUM

SKYUM

14.00 LR familiegudstj.
				juleoptog
14.00 Line Skovgaard
Pedersen

			
16.00 julekoncert

9.00 FEJ

10.30 LR

16.00 julekoncert

10.30 LR
14.30 LR

13.30 FEJ

		

					
					

10.30 LR inds.
Børnesagens fællesråd

9.00 FEJ

			
9.00 LR inds. Det
danske Bibelselskab

				

		
10.30 LR
9.00 LR

			

9.00 FEJ

10.30 LR

		
10.30 LR
13.30 LR fastelavn

ag Bjerg
kl. 12 dagen før

9.00 FEJ

Babysalmesang
Sydthy Provsti udbyder babysalmesang flere steder i provstiet, og alle fra hele Sydthy
er velkommen.
Den bedste vej til forståelse af, hvad babysalmesang går ud på, er at møde op og
prøve at være med.
Børnene er så små, at de ligger på ryggen,
på dyner og tæpper på gulvet i kirken.
Foran sidder mor/far og er hele tiden i
meget tæt kontakt med sit barn via øjenkontakt og fysisk kontakt.
Det viser sig hver gang, at når vi begynder
at synge, så vækkes alle barnets sanser og
der breder sig en fryd mellem alle i rummet.
Vi synger nye sange og gamle salmer, ”I
østen stiger solen op” og ”Jeg ved en lærkerede”. Ofte bruger vi kun første vers, for
det drejer sig ikke om ordene i sangene,
men om den glæde der kommer af at synge
og lytte. Vi bruger også kirkerummet; går
rundt og synger eller danser en lille rytmisk
dans, som passer til den enkelte salme.
Babysalmesang handler om at skabe den
helt nærværende kontakt mellem mor/far
og barn, ved hjælp af stemmen, øjenkontakt og den velsignede klang, som er i vore
ældgamle kirkerum.
For et barn er mors/fars stemme altid den
bedste - det kan mærke kærligheden uanset hvordan det lyder.
Er du forælder, bedsteforælder eller én
der passer en baby i alderen 2-10 mdr., så
er du hjertelig velkommen til babysalmesang. Det er gratis at deltage.
Alle fra hele provstiet er velkommen, hvad
enten det er i Hurup eller Snedsted kirke.
Se datoer og kontaktpersoner på https://
www.sydthyprovsti.dk/aktiviteter/babysalmesang/
Tilmelding: Hurup - trhu@km.dk
Snedsted: tilmelding ikke nødvendig. Mød
bare op.
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Glimt fra sognets arrangementer
Fra høstgudstjenesten
i Hørdum Kirke

Fra BUSKgudstjenesten
i Hørdum
Kirke, hvor vi
havde besøg
af Kirketeateret med
Jens Jødal.
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Minikonfirmanderne
arbejder med
fadervor

Minikonfirmandernes og hele 3. klasses tur til tante Andantes hus i Lemvig.
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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.

December
Torsdag 6.: Invitation til Harring-Stagstrup
I.M.´s adventsfest i Harring-Stagstrup Kirkecenter. Taler: Fritidsforkynder Søren Peter
Thomsen, Kallerup.
”Nordthy Mandskor” synger.
Fredag 28. kl. 14.30: Invitation til Harring-Stagstrup I.M.´s juletræsfest i Harring-Stagstrup
Kirkecenter. Medvirkende: Pastor emeritus
Ove Arensbach, Holstebro.
Januar
7. og 9.: Alliancebedemøder i kirkecentret i
Stagstrup fælles med Harring-Stagstrup I.M.
Torsdag 10.: I anledning af alliancebedeugen
inviteres til gudstjeneste i Visby Kirke og samvær i præstegården.
Fredag 11.: Alliancebedemøde i Kirkecentret i
Koldby fælles med Harring-Stagstrup I.M.
18. og 19.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus for Sydthy/Thyholm-kredsen. (Program
kan rekvireres). Medvirkende: Missionær
Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup.
Mandag 28.: Bibelkreds med bedemøde hos
Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16,
Hørdum. Tekst: Romerbrevet, kapitel 11.
Februar
Onsdag 6.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus.
Taler: Pastor Brian Christensen, Holstebro.
Mandag 25.: Bibelkreds med bedemøde hos
Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16,
Hørdum. Tekst: Romerbrevet, kapitel 12.

Korshærskredsen

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

December
Den 12.: Julehygge hos Bente Egeberg, Toftumvej 10. Andagt ved sognepræst Lillian Risum,
Visby.
Januar
Den 16.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
Februar
Den 20.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade
49, Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

for pensionister i Koldby, Hørdum, Skyum,
Hassing og Villerslev 2018-2019

Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 11. december kl. 11.30: Julefrokost
afholdes sammen med Kløvermarken med
quiz for alle pensionister i området. Til denne
arrangement kan du bruge kørselsordning til
25 kr. (kontakt Britta - terapien 99 17 45 05).
Pris for mad 150 kr. inkl. drikkevarer.
Tirsdag d. 8. januar: Leif Petersen spiller for os.
Tirsdag d. 22. januar: Britta viser gammel film.
Tirsdag d. 5. februar: Forskellige spil.
Tirsdag d. 19. februar: Terningspil. Husk pakke
til ca. 20 kr.
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
Cafeeftermiddag søndag d. 27. januar kl. 14.30
i Kløverblomsten. Entre 40 kr. Dette er inkl.
kaffe.
Se i Gnisten eller Kløverbladet hvem der spiller.
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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. 17. december
Man. d. 28. januar
Man. d. 25. februar

Gudstjeneste på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Tirs. 4. dec. kl. 14: Adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke ved Line Skovgaard Petersen, Hurup.
Søn. 23. dec.: Julegudstjeneste kl 14.30 (ingen
altergang) ved Frits E. Jensen. Anne Lise Jensen synger.
Tirs. 15. jan.: Lillian Risum
Tirs. 29. jan.: Frits E. Jensen
Tirs. 12. feb.: Lillian Risum
Tirs. 26. feb.: Frits E. Jensen
Tirs. 12. marts: Lillian Risum

Høstoffer
Hyggeeftermiddag

v/Missionær Henrik Jørgensen kl. 14.00
Mand. d. 3. december
Man. d. 7. februar
Man. d. 4. februar
Man. d. 4. marts

Visby
1600 kr.
Hassing
1020 kr.
Villerslev
200 kr.
Beløbene er ligeligt fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær og KFUM’s sociale arbejde
Hørdum
1720 kr.
Beløbet sendes til Møltrup Optagelseshjem
Skyum
Beløbet sendes til Kirkens Korshær

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

1135 kr.

Hørdum og Skyum kirkegårde

Kære kirkegårdsbruger - hvis du er én af dem,
der plejer at modtage faktura for ydelser på
Hørdum Kirkegård, så sker der i år lidt ændringer. Fakturaer bliver i år kun sendt via E-boks,
men fortvivl ikke, hvis du er fritaget for digital
post, for så sørger E-boks for at sende et papirbrev til dig.
Vi bringer her et uddrag af priserne gældende
for 2018:
Vedligehold af 2 kistepladser:
1253,09 kr.
Grandækning, 2 kistepladser:
554,60 kr.
Stedmoder pr. stk.:
16,78 kr.
Knoldbegonia:
25,78 kr.
Perlegrus, 1 enhed:
23,34 kr.
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Modtager:

Julekoncert
i Skyum Kirke
Søndag 16. december,
3. søndag i advent, kl. 16
er der julekoncert med trioen Tina Siel,
Tina Lilholt og Knud-Erik Thrane. Tina
Siel er professionel sanger; Tine Lilholt
spiller fløjte og harpe; Knud-Erik Thrane er pianist.
Alle tre er ud over at være professionelle kunstnere også ansat som kirkesanger eller organist.
Billetter á 100 kr. købes ved indgangen.

Gudstjeneste og juleoptog i Hassing

Traditionen tro er der juleoptog i Hassing. I år er det den 3. søndag i advent, den 16. december.
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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