Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind.
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

3 - 2019
Juni - Juli - August

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:
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: 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 8. juli 2019.
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Indsamlinger
Hørdum
KFUM og K

200,00 kr.

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)

Hørdum-Skyum
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Tirs. 4. juni kl. 19.
Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen i Visby
Ons. 12. juni kl. 17 - kirkesyn
Ons. 7. august kl. 19.

Farvel til organist
og korleder

Organist og korleder Ramus Søndergaard har
sagt sin stilling op, hvorfor vi indtil videre er
uden fast organist. Men vi håber at få ansat
en ny, der kan tiltræde hen over sommeren.
Tak til Rasmus med ønsket om al det bedste
fremover.
Holger Mouritsen, formand for
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Henny Klit, formand for
Hørdum-Skyum menighedsråd

Helligånden gør levende
Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror,
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.
Denne sommersalme blev oprindelig skrevet af
den svenske biskop Israel Kolmodin i 1694 og
flere gange oversat og bearbejdet til dansk (det
er nr. 722 i Den danske Salmebog).
Sommertiden, blomstertiden er en dejlig tid,
hvor vi nyder naturen og dens skønhed. For et
par dage siden blæste vinden de visne bøgeblade af hækken. En efter en løsnede de sig for
at give plads til nye lysegrønne blade. Og i disse
dage forvandles knopperne til nye blade, der vil
suge lys og sol til sig, og rødderne vil suge vand
til sig, sådan at hækken kan gro og forberede
nye knopper til næste år.
Sommertid, blomstertid er også pinsetid. Årstiden kan måske hjælpe os til at forstå lidt af,
hvad den kristne pinse betyder. Pinse handler
bl.a. om grøde og vækst. Om at vi som enkeltkristne og menighed vokser og bærer frugt.
Forudsætningen for den kristne pinse er, at
Gud lod sin elskede Søn leve en årrække her
på jorden for at fuldføre den mission, som Gud
havde sendt ham ud på. Den mission lykkedes,
idet Jesus med korsdøden tog menneskehedens synd og skyld på sig, hvorved han vandt
friheden til enhver, som har mod til at tro, at
han eller hun er sat fri.
Med opstandelsen og himmelfarten havde
Jesus fuldendt sin mission eller tjeneste her
på jorden. Var det blevet ved det, så vi havde
manglet noget. Vi havde manglet drivkraften.
Gnisten. Knopperne på bøgehækken folder sig
jo ud, fordi der er en indre kraft i planten, der
får dem til at folde sig ud i al deres lysegrønne
smukhed.
Også vi kristne har brug for en indre drivkraft,
der kan drive os frem til at leve som blomstrende kristne. Pinsedag lod Gud Helligånden kom-

me over sine apostle. Det betød, at de fik en
ny glæde og frimodighed. En glæde og frimodighed, der bundede i, at de havde mødt den
Opstandne og vidste, at alt det, som han stod
for, var sandt og ægte.
Det er pinsens Ånd, Helligånden, der er den
indre kraftkilde i den kristne menighed. Det er
ikke noget, vi umiddelbart kan forklare, men
det kan erfares. Helligånden er usynlig, men
hans gerninger er synlige.
Jeg ser billedet for mig af noget butterdej, der
står i ovnen og skal blive til den lækreste kage.
Man kan se, at dejen hæver og bevæger sig.
Der må være noget inden i dejen, der gør den
høj og luftig. Men hvad? Jeg kan ikke se det.
Sådan er det også med Helligåndens virke.
Når vi læser i Bibelen eller lytter til Guds ord
i kirken eller andre steder – så er det Helligånden, Guds egen Ånd, der vender og drejer ordene, så vi forstår dem og kan tage dem til os.
Ligesom planterne er skabt til at gro og vokse,
er den kristne, der er døbt I Faderens, Sønnens
og Helligånden navn, kaldet til at blomstre i
denne verden til glæde og gavn for vore medmennesker. Ikke mindst er Helligånden Guds
gnist i os, der gør Gud levende, nærværende og
personligt vedkommende.
En pinsebøn i sommertiden kan være DDS
726 vers 7 af Paul Gerhardt (skrevet i 1653):
Velsign os med Helligånd
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må ære
som blomster små med liflig lugt
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!
En glædelig pinse og en god sommer ønsker
Lillian Risum, sognepræst
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Gudstjenester - juni - juli - au
DATO

VISBY

HASSING

2. juni 6.s.e. påske			
9. juni pinsedag		

10.30 LR

9.00 LR		

10. juni 2. pinsedag
16. juni trinitatis

VILLERSLEV

Provstigudstjeneste på Ashøje 10.30 LSP

10.30 LR				

23. juni 1.s.e.t.		

10.30 LR		

30. juni 2.s.e.t.					
7. juli 3.s.e.t.			

9.00 FEJ

14. juli 4.s.e.t.				
21. juli 5.s.e.t.		
28. juli 6.s.e.t.

10.30 LR		

14.00 LR havegudstj.				

4. aug. 7.s.e.t.					
11.aug. 8.s.e.t.			
18. aug. 9.s.e.t.

10.30 LR

10.30 LR			

25. aug. 10.s.e.t.		

19.00 EKB			

1. sep. 11.s.e.t.			
9.00 LR
				

8. sep. 12.s.e.t.					

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits Erik Jensen – EKB = Else Kaag Bjerg – LSP = Li
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
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Konfirmationsforbereselse
2019-20

ugust 2019
HØRDUM

SKYUM

9.00 LR
10.30 LR

				

I maj skulle de børn, der går i 6. klasse på
Koldby Skole have fået en invitation til at
deltage i konfirmandundervisning i det
kommende år. Er dette ikke tilfældet, kan
man rette henvendelse til sognepræsten.
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 tlf. 97 95
11 33 el. liris@km.dk

9.00 LR

					

9.00 FEJ

19.00 EKB
10.30 LR
9.00 LR

				

					

9.00 FEJ

Sommerlejr for børn
Fra den 8. - 11. juli afholder Thykredsens
Søndagsskoler sommerlejr på ”Bjørneborg” på Nordmors.
Børn i aldersgruppen 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, der er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, bliver omdelt i børne- og juniorklubber eller kan rekvireres hos Jytte
Thomsen, Skjoldborg tlf. 23 28 43 05.
Hilsen lederne

9.00 LR
9.00 LR

			

9.00 FEJ

10.30 LR velkomst
nye konfirmander

					

ine Skovgaard Pedersen
kl. 12 dagen før

9.00 FEJ

Sydthy provstis nye
hjemmeside
Sydthy provsti har fået ny flot hjemmeside
og er stadig under opbygning. Her kan man
finde liste over provstiets gudstjenester og
øvrige aktiviteter, herunder babysalmesang, musikalsk legestue, besøgstjeneste
og meget mere. Her er også en fortegnelse
over kirkernes medarbejdere og præster
samt menighedsrådene. Kig forbi hjemmesiden og se, hvilke tilbud der passer dig og
din familie.
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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.

Juni
20. - 24.: Teltmøder ved skibsværftet i Vest Vil
sund. (Program kan rekvireres).
Tema: ”Lever du det frie liv?”
Juli
Mandag 1.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 15.
19. - 26.: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup. (Program kan rekvireres).
August
Onsdag 14.: Kredsmøde i Agger Missionshus.
Emne: ”Tal til mit hjerte om Jesus”.
Taler: Fritidsforkynder Immanuel Fuglsang,
Herning.
Mandag 26.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Romerbrevet, kapitel 16

Korshærskredsen

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

Juni
Den 5.: Vi er inviteret til KK møde i Bedsted Missionshus kl. 19.30.
Taler sognepræst Else Kaag Bjerg, Bedsted.
Den 19.: Møde hos Grethe Kirkegaard, Bredgade 55 C, Hurup.
Juli
Den 22.: Torvedag i Hurup fra kl. 10.00.
August
Den 21.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10,
Hurup.
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Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 11 juni: Sommerudflugt til Bruuns
have, Skive. Starter i Hørdum kl. 13.00, med
opsamling de sædvanlige steder. Pris 200 kr.
for medlemmer; ellers 225 kr. Tilmelding til
Betty 97 93 64 76.
Tirsdag d. 25. juni: Sommerafslutning med vafler og hygge.
I juli holder vi ferie
Tirsdag d. 6. august: Britta viser billeder og fortæller om Mauritius.
Tirsdag d. 20. august: Vi deltager i sommerfes
tival i teltet. Program: Se opslag og Kløverbladet.
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
Fælles sommerudflugt for alle pensionister i
Koldby, Hørdum, Villerslev, Skyum, Hassing
og beboerne på Kløvermarken, torsdag d. 5.
september. Vi kører kl. 10.00 fra Kløvermarken. Bustur rundt på Thyholm og Jegindø
med lokalkendt guide. Middagen indtager
vi på Tambohus Kro. Vi kører i stor bus med
lift, så dårligt gående og kørestolsbrugere kan
komme med.
Pris 200 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding til
terapien senest d. 21. august kl. 12.00. Tlf. 21
53 45 70. Her gælder først til mølle princip.
Vi er hjemme ca. kl. 15.30 (+- ½ time).
Husk at sætte X i kalender torsdag d. 19. september, grisefest kl.17.00.
Husk Torsdagsklubben. Hver torsdag 9.30 11.30. Her er der spil, hyggeligt samvær,
hjælp til brug af computer m.v.
Det er for alle pensionister, der er medlem af
Kløverblomsten (det koster 100 kr. årligt).
Andre arrangementer i Kløverblomsten
Tirsdagsklub hver tirsdag 9.30 - 11.30 (med kørselsordning ring 99 17 45 05 og hør). Vi hyg-

ger, synger, maler på stof, lærred, spiller spil,
kort osv. Kaffe og brød kan købes til 21 kr.
Strikkeklub: Hver onsdag 14.00 - 16.00.
Søndag d. 23 juni kl. 17.00. Sankt Hans aften
på Kløvermarken.
Vi begynder med Sankt Hans Menu. Efter
spisningen er der en lille quiz, amerikansk
lotteri, fællessang og hygge. Der vil ikke være
båltale, og kun et lille bål på terrassen, hvis
vejret tillader det.
Aftenen er for beboere, pensionister i området. Pårørende er også meget velkommen.
Husk at tilmelde jer senest d. 13. juni på tlf.
99 17 45 00 eller skriv jer på listen på opslagstavlen. Transport skal man selv sørge for.
Pris for aftenen 150 kr. inkl. drikkevarer.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Man. d. 24. juni
Juli: Ferie
Man. d. 26. august

Hyggeeftermiddag

Sorggruppe i Sydthy provsti
Hvad er sorg?
- En byrde man skal slippe af med?
- Noget man skal komme igennem?
- Eller noget man bærer med sig resten af
sit liv?
Forfatteren Pearl S. Buck, som selv havde en
stor sorg, sagde, der findes to slags mennesker
i verden; dem der kender den her smerte, og
dem der ikke gør.
Derfor er sorggrupper en god ide. En sorggruppe mødes i en fastlagt periode, lærer hinanden at kende og får mulighed for at dele det,
som er svært. Deltagerne får mulighed for både
at fortælle og lytte, få luft ved at sætte ord på
tanker og følelser. Sammen kan vi rumme noget af det, som det er svært at bære alene, eller som man synes familien ikke skal belemres
med - mere.
Vi forestiller os en gruppe på 8-16 personer
der følges ad i et forløb på syv gange i løbet af
efteråret. Derefter kan man stoppe eller følge
med i et nyt forløb.
Sorggruppen ledes af to af provstiets præster.
Hvis du gerne vil være med, eller kender en
som gerne vil kontaktes af os for at høre mere,
så kontakt Ruth Folmersen, Hurup eller Else K.
Bjerg, Bedsted (tlf. 3145 2440, ELKB@km.dk).

v/Missionær Henrik Jørgensen kl. 14.00
Mand. d. 3. juni
Man. d. 1. juli
Man. d. 5. august

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Tirsdag d. 4. juni:
Tirsdag d. 18. juni:
Tirsdag d. 2. juli:
Tirsdag 16. juli:
Tirsdag 30. juli:
Tirsdag 13. aug.:
Tirsdag 27. aug.:
Tirsdag 10. sept.:

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

2. Pinsedag
Mandag 10. juni kl. 10.30 er der fælles pinsegudstjeneste
for hele provstiet på Ashøje i Hurup.
Et midlertidigt kor – sammensat af sangglade mennesker fra hele provstiet – synger.
Prædikant er Line Skovgaard Pedersen.
Efter gudstjenesten er man velkommen til at nyde naturen og drikke en kop kaffe.

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 28. 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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