Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

2 - 2019
Marts - April - Maj

VISBY

HØRDUM
SKYUM

www.5sogne.dk
HASSING
VILLERSLEV

PASTORAT

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
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 15. april 2019.
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Indsamlinger
Skyum
Børnesagens fællesråd

109,50 kr.

Visby
Det danske Bibelselskab

72,00 kr.

Menighedsrådsmøder
Hørdum-Skyum
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Tirs. 12. marts kl. 19
Tirs. 9. april kl. 19
Tirs. 7. maj kl. 15 med kirkesyn
Tirs. 4. juni kl. 19
Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen i Visby
Ons. 20. marts kl. 19
Ons. 22. maj kl. 19.
Ons. 19. juni med kirkesyn

Krænkelseskulturen
Jeg føler mig krænket. Det er ved at være et af
de store modebegreb. At føle sig krænket synes
at være en ret – ja i vore tider, hvor man skal
være mere end politisk korrekt i alt, hvad man
siger og (tænker?) – har man nærmest også en
pligt til at blive fornærmet. Tankegangen synes
at være, at støder jeg på holdninger og synspunkter, der er forskellig fra mine egne, så føler jeg mig krænket. Føler jeg mig krænket eller
trådt over tæerne (som det vist hed tidligere),
så er det krænkeren, der er noget galt med. Jeg
er offeret.
Det hænger måske sammen med, at mange i
dag er temmelig egocentriske og gerne vil vise
sig frem og sige se mig. Får jeg ikke min vilje, så
er det de andre, der er noget galt med.
Et vigtigt ord i hele denne krænkelseskultur er
ordet føle. Det vil sige, at når man i mange sammenhænge føler sig krænket, så er det netop,
fordi man føler det. Har man (udviklet) en følsom og sårbar natur, skal der vist ikke så meget
til, førend man føler sig trådt over tæerne.
Når man så brokker sig, så forsøger man at
gøre sine følelser til en målestok for, hvorledes
andre må udtrykke sig. Det betyder, at følsomheden hos det enkelte menneske bliver den lov,
som alle andre skal rette sig efter.
At føle sig krænket er ikke det samme som
at være krænket. Et eksempel: Siger jeg, at alle
lillafarvede mus er grimme, så føler du dig måske krænket på musenes vegne, fordi du godt
kan lide lilla mus. Men du er ikke krænket, for
det har ikke noget med dig at gøre. I dette tilfælde er følelsen af at være krænket subjektivt
og ikke sagligt begrundet. Med andre ord, jeg
skal ikke tage særlig hensyn til dig og undlade
at give udtryk for, at jeg ikke synes om lilla eller
grønne mus.
Morale: Vi skal alle behandle hinanden ordenligt og have respekt for vore medmennesker!
Her kunne vi blot tænke på den gyldne regel,
der står I Matthæusevangeliet kap. 7, vers 14:
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer,
det skal I også gøre mod andre. Gjorde alle det,
så forsvandt krænkelseskulturen af sig selv.
Jeg føler mig krænket. Jeg er krænket.

Der én, der med sandhed kan sige dette. Og
han skal tages alvorlig!
I grunden er det underligt, at mange har så
travlt med at føle sig som ofre i dagens krænkelseskultur, mens man slet ikke tænker på, at
vor Gud og Skaber med god grund både føler
sig krænket og er krænket.
Gud er jo netop krænket ved, at vi alle siden
syndefaldets dage har kastet vrag på ham. Har
regnet ham for intet. Gjort alt, hvad vi kunne
for, at han skulle blive et offer. Offer for hvad?
Jo, Gud er blevet et offer, fordi vi har krænket
hans ære og hellighed. Gud er blevet offer for
vor egoisme og manglende gudsfrygt. Gud er
med rette krænket, fordi vi ikke har vist ham
den ære og respekt, der tilkommer ham.
Gud føler sig såret og er såret, fordi vi har såret ham.
Det mest nærliggende for Gud ville være, at
han sagde til sig selv og os, der kun har ringeagt
(ringe agt) for ham: De kan sejle deres egen sø!
Men Gud ske tak, at han ikke overlod os til os
selv.
Derimod lod han både offeret og krænkerne
udstille. Til skue for offentligheden. Ved en offentlig henrettelse.
På korset uden for Jerusalem hang offeret.
Det var nødvendigt for Gud at ofre sin søn til
gengæld for alle de krænkelser, menneskeden
til alle tider ville påføre den levende, almægtige og hellige Gud. Sammen med ham hang alle
krænkerne. Altså også dig, der læser dette – og
mig, der har skrevet denne klumme.
Det er langfredagens budskab, at Jesus måtte
bøde for alle de krænkelser af Guds ære, som
var begået af de mennesker/os, som Gud havde
skabt i sit eget billede, i sin egen lighed. Ligesom
det første menneskepar tog os med ind i faldet,
således har Jesus med sin død og opstandelse
taget os med ind i forsoningen og tilgivelsen.
Det udtrykker apostlen Paulus således: Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle
mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle
mennesker” (Rom.5,19), og H.A. Brorsen synger
(DDS 109):
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Gud er nu ikke længer vred,
det kan vi deraf vide,
at han har sendt sin Søn herned
for verdens synd at lide
Gud var krænket, men grundet Jesu soningsdød tilbyder han tilgivelse, syndernes forladelse til alle krænkerne. Det siger sig selv, at vi
må række ud og tage imod denne tilgivelse, om
Gud ikke længere skal betragte os som kræn-

kere. Det siger vist også sig selv, at vi krænker
vor treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, hvis
vi ikke tager imod tilgivelsen.
Må Gud velsigne os alle til her i tiden op mod
påske at besinde os på, hvad langfredag og påskemorgen betyder for os!

Menighedsrådene
har konstitueret sig

Nyt fra VisbyHassing-Villerslev
menighedsråd

Menighedsrådene bliver valgt for fire år ad
gangen, men hvert år skal rådene konstituere sig, således at de første søndag i advent
er klar til at tage fat på et nyt arbejdsår. Rådene har konstitueret sig således:
Hørdum-Skyum
Formand
Næstformand
Kirkeværge
Hørdum
Skyum		
Kasserer
Kontaktperson
Sekretær
Medlem		

Henny Klit
Morten Bjerregaard
Morten Bjerregaard
Villy Thinggaard
Niels Anders F. Smed
Gustav Sieg Sørensen
Gustav Sieg Sørensen
Martin Brogaard Aeppli

Visby-Hassing-Villerslev:
Formand
Holger Mouritsen
Næstformand Carsten Kobberø
Kirkeværge
Visby		
Knud Madsen
Hassing
Kirsten Rasmussen
Villerslev
Kresten Krabbe
Kasserer
Knud Madsen
Kontaktperson Carsten Kobberø
Sekretær
Carsten Kobberø
Medlem
Orla Thinggaard
Medlem
Ulla Kristensen
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Lillian Risum, sognepræst

Ved det nye kirkeårs begyndelse var der
lidt forandringer i menighedsrådets sammensætning.
FARVEL til Lone Olsen, der har valgt at
trække sig fra menighedsrådet af hensyn
til helbredet.
Vi vil fra menighedsrådet sige Lone tak
for hendes arbejde.
Du har været meget pligtopfyldende
og var meget opmærksom på, at tingene
skulle gøres og være i orden.
Ligeledes vil vi også komme til at savne
den gode forplejning til menighedsrådsmøderne.
Vi håber, at du på et senere tidspunkt
vil få fornyede kræfter til at tage en tørn
igen. Tusind tak for samarbejdet.
GODDAG til Ulla Kristensen, der i Lone
Olsens sted er indtrådt ind i menighedsrådet. Vi ønsker dig velkommen til arbejdet
og håber på et godt samarbejde. Rigtig
hjertelig velkommen.
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Holger Mouritsen

Derfor holder jeg af denne salme

Jeg er i Herrens hænder
Nr. 51 i Den danske Salmebog
Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.
Jeg er i Herrens hænder,
når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender
for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde
og sætter englevagt,
for natten vil han råde
med hellig Guddoms-magt.
Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.

Den har fået en særlig betydning for mig, idet
det sidste vers hænger på min fars opslagstavle.
Det var min mor, der kort før sin store operation hængte verset, der står skrevet på et blad
fra Husandagtskalenderen, op på tavlen.
Hun havde brug for at minde sig selv om, at
selv om operationen måske ville ende med, at
hun ikke overlevede, så havde hun det at holde
sig til, at hun var i Herrens hænder.
Det blev så også den sætning, der kom til at
stå på hendes gravsten: Jeg er i Herrens hænder.
Det har nu hængt der i otte år som en påmindelse om, at Guds hænder omslutter os også i
de dage, hvor livet nærmer sig sin afslutning.
Jeg er i Herrens hænder. Sådan begynder
hvert eneste vers.
Fra vi står op til vi går i seng omslutter Guds
hænder det menneske, der lægger sin dag og
sit liv i de hænder der kan rumme os og som
bærer os – både igennem livet og døden.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.
Det er den tryghed, vi ejer som Guds børn, at
vi må lægge dagen for os selv, børn, børnebørn
og oldebørn i Herrens hænder i bevidstheden
om, at Gud vil være hos os og give os netop det,
som vi har brug for til dagen og vejen.
Jeg er i Herrens hænder.
Og så er vi i gode hænder.
Lillian Risum

Erling Tobiassen 1932. Dansk 1989
En af de salmer, som jeg holder meget af, er
Jeg er i Herrens hænder. Det er en salme til trøst
og opmuntring. Det er en salme, der udtrykker
Guds omsorg for os under alle livets forhold.
Forfatteren, der var norsk præst, skrev salmen dagen før svigerfaderens begravelse.
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Gudstjenester - marts - april DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

3. marts Fastelavn				
10. marts 1.s.i fasten

10.30 LR			

17. marts 2.s.i fasten			

9.00 LR

19. marts				
24. marts 3.s.i fasten		

9.00 EKB			

31. marts midfaste			
7. april Mariæ bebudelsesdag

9.00 LR			

14. april palmesøndag		
18. april skærtorsdag

10.30 LR

10.30 LR		

10.30 LR				

19. april langfredag			

10.30 LR

21. april påskedag		
9.00 LR		
		
inds. KFUM og K		
22. april 2. påskedag				
28. april 1.s.e. påske

10.30 LR			

5. maj 2.s.e. påske					
12. maj. 3.s.e. påske				
17. maj bededag			
19. maj 4.s.e. påske		
26. maj 5.s.e. påske

9.00 LR		

9.00 EKB			

10.30 LR			

30. maj Kr. himmelfartsdag				
2. juni 6.s.e. påske			

10.30 LR

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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- maj 2019
HØRDUM

SKYUM

13.30 LR fastelavn
9.00 LR
10.30 LR
19.00 koncert

			

9.00 FEJ

9.00 LR
10.30 LR
14.00 LR påskeoptakt

				

19.30 LR kor

9.00 LR
10.30 LR kor
inds. KFUM og K
10.30 LR
9.00 LR

					

10.00 LR konfirmation

10.00 LR konfirmation

		

			

Kvindernes
Internationale
Bededag 2019
Fredag den 1. 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.
Temaet i år er: ”Kom, alt er forberedt!”
Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Slovenien ud fra én af Jesu lignelser i Det Nye Testamente.
Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om deres egen baggrund og om de
præcise udfordringer, de har i deres hverdag.
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. Alle kvinder uanset alder er hjertelig
velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk

9.00 FEJ

19.00 LR forårskoncert
10.30 LR
9.00 LR

ag Bjerg
kl. 12 dagen før
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Konfirmationer
Søndag den 5. maj
konfirmeres i Skyum Kirke
Jeppe Lindbjerg Andersen
Sejr Kirk Clausen
Holger Borg Cederstrøm Friis
Oliver Sodborg Jørgensen
Tobias Kim Markusen
Benjamin Rahbæk Nielsen
Ida Rothmann Olesen
Mikkel Skaarup Søgaard
Søndag den 12. maj
konfirmeres i Hørdum Kirke
Simon Johannessen Dinitzen
Anton Løjstrup Frimor
Sebastian Løgsted Jepsen
Julius Bekhøj Johansen
Frederik Hygild Ellemann Hansen
Lukas Lodahl Leegaard
Bertel Hjorth Holm Pedersen
Bastian Westergaard Rasmussen
Michelle Amby Thomsen
Line Alstrup Yde

Fra julekoncerten i Hørdum Kirke
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Koncert i Hørdum Kirke

Forårskoncert

Tirs. 19. marts kl. 19.00 giver organist Rasmus
Søndergaard koncert i Hørdum Kirke. Der vil
blive spillet stykker fra Johan Sebastian Bachs
orgelkoncerter og præludier; Händel; engelske
satser fra barokken og Charles Marie Widor, 5.
symfoni i F-dur.
Kirkebilen kan bestilles.

Søn. 26. maj kl. 19.00 giver kirkens fire kor forårskoncert i Hørdum Kirke med Hørdum-Skyum
kirkekor og organist Rasmus Søndergaard.
Der kan bestilles kirkebil.

Kirkevandring i Skyum
Sognecafé i marts

tirsdag d. 28. maj kl. 19.00

Man. 25. marts kl. 14.00 er der sognecafé i Kirkecentret i Koldby, hvor Niels Christensen fra N.
C. Christensen og Sønner, Hurup fortæller.
Kaffen koster 25 kr.
Kirkebilen kan bestilles.

Sogneaften I marts
Ons. 27. marts kl. 19.30 er der sogneaften i Kirkecentret i Koldby. ”Vokser det ud igen?” Sådan
lyder overskriften på et foredrag som tidligere
leder af erhvervsteamet i Thisted og leder af
testcentret for bølgekraftudvikling i Hanstholm
Torben Linde Mikaelsen holder om, hvordan en
motorcykelulykke ændrede hans tilværelse for
altid.
Kaffen koster 25 kr.
Der kører kirkebil.
Alle er velkomne.
Menighedsrådene

Lektor, cand. mag. Else Bisgaard, Sundby, fortæller om Skyum Kirke, og der bliver mulighed
for at gå en tur på kirkegården.
Herefter er der kaffebord i Kirkecentret i Koldby.
Der bliver anledning til spørgsmål.
Aftenen sluttes med andagt.
Det er en aften for alle. (Nærmere annoncering
i ugeaviserne). Vel mødt!
Distriktsforeningen Sydthy

Påskeoptakt palmesøndag
Palmsøndag 14. april kl. 14.00 forbereder vi os
på påsken. Den specielle påskeoptakt er med
pigekoret, organist Rasmus Søndergaard og
sognepræst Lillian Risum.
Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkecentret
i Koldby.
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Program for
Indre Mission i Hørdum
og omegn
Hvor intet andet er anført holdes møderne
kl. 19.30
Enhver er meget velkommen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Jens Højbjerg Christensen på tlf. 97 93 63 98.

Marts
8. - 10.: ”Lederkonference 2019” i Sydbank Arena i Kolding. (Program kan rekvireres).
Tema: ”Han elskede os først - derfor!”
Tirsdag 12.: Kredsens repræsentantskabsmøde
i Jegindø Missionshus. (Program kan rekvireres).
Mandag 18.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 13.
April
3. og 4.: Kredsens bibelkurser i Hurup Missionshus.
Emne 1. aften: ”Profeten Jonas´ omvendelse”.
Emne 2. aften: ”Apostlen Paulus´ omvendelse”.
Underviser begge aftener: Missionær Søren
Grysbæk, Horsens.
Tirsdag 9. kl. 9.30 - 22: Kredsens samfundsstævne i Agger Missionshus. (Program kan
rekvireres).
Medvirkende: Pastor emeritus Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Mandag 15.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg
Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 14.
Maj
Onsdag 1.: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Medvirkende: Præsteparret Irene & Peter
Bjerre, Stenum.
Mandag 6. kl. 14: Maj-fest på plejecenter ”Kløvermarken” i Koldby.
Medvirkende: Missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup.
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Onsdag 15.: ”Tabor-mødet 2019” i I.M.´s egnsmuseum i det gl. missionshus i Harring.
Medvirkende: Sognepræst Peter ØsterbyJørgensen, Galtrup og provst emeritus Jens
Munksgaard, Boddum.
Lørdag 25.: Indre Missions Årsmøde i Kulturcenter Limfjord i Skive. (Program kan rekvireres).

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

Marts
Den 13.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej
10, Heltborg.
April
Den 24.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. Alle 20,
Hurup.
Maj
Den 22.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 5. marts: Vi kører til Netto Tøj fra Hørdum kl. 13.30. Opsamling de sædvanlige steder. Tilmelding på tlf. 97 93 64 76.
Tirsdag d. 19 marts: Vi spiller banko.
Tirsdag d. 2. april: Forårsfrokost på Kløvermarken kl. 11.30. Pris 150 kr. alt. inkl.
Tirsdag d. 16. april: Musik med Michael Møller.
Tirsdag d. 30. april: Udflugt til Hanstholm og
omegn. Vi kører fra Koldby 13.30. Pris 50 kr.
Tilmelding på tlf. 97 93 64 76.
Tirsdag d. 14. maj: Evas Trio kommer og spiller
og synger.

Tirsdag d. 28. maj: Terningspil. Husk pakke til
20 kr.
Tirsdag d. 11 juni: Sommerudflugt til Bruuns
have, Skive. Afgang fra Hørdum kl. 13.00 med
opsamling de sædvanlige steder. Pris 200 kr.
for medlemmer; ellers 225 kr. Tilmelding til
Betty 97 93 64 76.
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

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang
Tirs. 12. marts: Lillian Risum
Tirs. 26. marts: Frits E. Jensen
Tirs. 9. april: Lillian Risum
Tirs. 23. april: Frits E. Jensen
Tirs. 7. maj: Lillian Risum
Tirs. 21. maj: Frits E. Jensen
Tirs. 4. juni: Lillian Risum

Cafeeftermiddag søndag d. 7. april kl. 14.30
med Thor Jensen fra Fur. Han synger og spiller for os. Pris 40 kr. Dette er inkl. kaffe.
Husk Torsdagsklubben. Hver torsdag 9.30 11.30. Her er der kortspil og andre spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug af computer m.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 eller lærred, spiller spil
eller kort m.m.
Strikkeklub: Hver onsdag 14.00 - 16.00.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30
Man. d. 25. marts
Man. d. 29. april
Man. d. 27. maj

Kirkehøjskolen
Der er endnu to aftener i Sydthy provstis kirkehøjskole i denne sæson.
Sted: Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A Hurup.
Tors. 7. marts: Niels Johansen: Engle findes og
har mange ansigter.
Tors. 21. marts: Erik Norman Svendsen: Syng
for livet.
Begge aftener begynder kl. 17.30 og slutter kl.
20.30.
Hvert foredrag inkl. aftensmad koster 150 kr.
Tilmelding til 97 95 11 84 el. lei@km.dk

BIBELLÆSEPLANEN
Hjælp til daglig bibellæsning.
Tag en læseplan i kirken.

Hyggeeftermiddag
v/Missionær Henrik Jørgensen kl. 14.00
Mand. d. 4. marts
Man. d. 1. april
Man. d. 6. maj - majfest.
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Modtager:

Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 13.30 er der familiegudstjeneste i
Hørdum Kirke, hvor spire- og juniorkorene synger.
Alle må gerne være udklædte.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller m.v.
på Koldby Skole.

Forårstur i april
Som et nyt tiltag vil Sognecafeen i år arrangere en lille udflugt. Det bliver den 29. april med
afgang kl. 13.30 fra Kirkecentret i Koldby.
Alle sognenes beboere er velkomne til at deltage.
Så vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.
Turen vil gå til Vestervig Kirke, hvor vi vil få en guidet rundvisning og fortælling om Kirken og
dens historie.
Dernæst vil vi køre til Thinghuskroen, hvor vi vil få serveret kaffe med kringle og småkager.
Der bliver fælles buskørsel fra Kirkecentret i Koldby.
Pris: Alt inkl. 50.00 kr.
Der er tilmelding til Kirsten R. Rasmussen tlf.nr 29 41 78 79 senest den 22 april.
Hørdum-Skyum og Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
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