Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

4 - 2019
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:
Sune Grud Enevoldsen: 23 98 88 80
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 20. oktober 2019.
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Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)

Hørdum-Skyum
Møderne afholdes i Kirkecentret i Koldby
Tirs. 10. sepember kl. 19
Ons. 2. oktober kl. 19
Tirs. 12. november kl. 19
Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen i Visby
Ons. 9. oktober kl. 19
Ons. 27. november kl. 19

Minikonfirmandundervisning

Alle børn, der går på Koldby Skole, inviteres
til at blive minikonfirmand.
I august blev der via skolen omdelt et brev
til hver enkelt barn i 3. klasse. 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 – eller som bor i pastoratet og går på
en anden skole.
Vi begynder ons. 28. aug. og fortsætter til
den 23. okt.
Vi afslutter med familiegudstjeneste/BUSKgudstjeneste den 27. okt. kl. 10.30.
Børnene bliver hentet på skolen kl. 12.40, og
vi er færdige kl. 14.30.
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

Til eftertanke
Her midt i sommervarmen (i skrivende stund
er der 30 grader udenfor) kan det være svært
at koncentrere sig om at skrive et indlæg til
Sognenyt. For hvad skal jeg skrive om? Hvad er
aktuelt lige nu? Hvad har vi brug for til stille eftertanke? Måske har vi bare brug for at læse en
andagt, som i grunden altid er aktuel – og som
måske kan give stof til eftertanke.
Derfor har jeg fundet en andagt fra Brødremenighedens husandagtskalender 2019, hvor jeg
har skrevet nedennævnte stykke ud fra to givne
vers fra GT og NT.
Du må ikke bøje retten, du må ikke begunstige nogen, og du må ikke lade dig bestikke, for
bestikkelse blinder øjnene på de vise og forvansker de uskyldiges sag (Femte Mosebog 16,19).
Enhver, som påkalder Herrens navn, skal afstå
fra uretfærdighed (Andet Timotheusbrev 2,19).
Ethvert samfund har brug for etiske retningslinjer. Altså regler for, hvordan vi skal leve og
opføre os. Og der har til alle tider været stillet
krav til Guds folk om at leve på en sådan måde,
at vi behandler alle mennesker retfærdigt.
I Femte Mosebog fik dommerne nogle retningslinjer, som de skulle dømme efter. De måtte hverken give eller modtage bestikkelse, og
de skulle dømme retfærdigt. De skulle afgøre
stridigheder og fordele ret og skyld på en sådan
måde, at både foruretteren og den forurettede
kunne få et godt forhold til hinanden.

Vi har ikke et dommerembede, men vi er sat
til at leve i fred med hinanden. Og korruption
og bestikkelse bør ligge os fjernt, for den slags
uærlighed fører aldrig noget godt med sig.
Der følger forpligtelser med at bekende Herren Jesu navn. Vi kan ikke påkalde Guds navn
og tilbede vor treenige Gud samtidigt med, at
vi handler uretfærdigt over for vore medmennesker.
Vore handlinger må følge vore ord. Det ved vi
godt. Men det kan være svært at leve op til de
krav og forventninger, som evangeliet stiller os.
Derfor har vi hver eneste dag brug for at påkalde Herrens navn. Vi må bede Gud om at rense os i Jesu blod og om, at han vil give os et nyt
hjerte og et nyt sind. Kærlighedens hjerte og
kærlighedens sind, sådan at vi i et og alt handler ret og rigtigt.
Det er svært, men vi kan jo prøve!
O Gud, du ved og kender,
det ej i mine hænder
og mine kræfter står,
at jeg dig ret kan dyrke,
om ej jeg daglig styrke
fra dine hænder får.
DDS 598,1
Sognepræst Lillian Risum
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Konfirmation i Skyum Kirke 5. maj

Foto: Fotografen, Thisted

Konfirmation i Hørdum Kirke 12. maj

Foto: Fotografen, Thisted
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Organisten præsenterer sig

For halvandet år siden gik jeg og overvejede,
om jeg skulle søge ind som organist på kirkemusikskolen i Vestervig. Jeg havde aldrig spillet på orgel, men jeg havde i mange år spillet
klaver. Jeg havde ved flere lejligheder leveret
musikalsk underholdning sammen med min far
og min søster, og derudover sad jeg ofte og spillede hyggemusik på klaveret i vores genbrugsbutik i Vestervig.
En af kunderne havde bemærket, at der var
mangel på organister, og foreslog at jeg skulle
søge ind, og den tanke havde ligget og rumsteret i baghovedet i et stykke tid, da jeg efter et
besøg på kirkemusikskolen, besluttede mig for
at søge ind. Jeg havde på det tidspunkt håbet,
at jeg i løbet af et års tid kunne få en fast stilling
på deltid, og gerne i nærheden af Vestervig,
men det er nu alligevel lidt uvirkeligt, at jeg er
blevet ansat som organist i de 5 sogne.
Jeg kommer fra Svankjær, hvor jeg boede indtil jeg kom på efterskole i Blidstrup på Mors i
9. klasse. Efterfølgende boede jeg en lang periode først i Århus og siden i København, hvor
jeg studerede forskellige fag på universitetet,
heriblandt musik.
Samtidig med studierne fik jeg arbejde som
vikar på et tøjlager, og her blev jeg hængende i
omkring 10 år. Jeg startede med at tømme containere, men sluttede som IT-ansvarlig for hele
afdelingen, som jeg også udviklede et lagerstyringssystem til. Sideløbende med dette tog jeg
en bachelor i datalogi, men efter at have været
ramt af stress i flere omgange, flyttede jeg til-

bage til Thy, hvor jeg købte en gammel gård i Villerup sammen med min
søster og svoger.
Et par år senere startede vi en butik i Vestervig, hvor min søster sælger
genbrugsting/antikviteter, og jeg har
gamle bøger, og butikken har som
sagt været stærkt medvirkende til, at
jeg igen begyndte at arbejde seriøst
med musik.
Jeg har i et halvt års tid spillet i
Heltborg Kirke og været meget glad
for det, men orgelets få stemmer og
mangel på pedaler betød, at jeg ikke
kunne udnytte det, jeg lærte på musikskolen så meget, som jeg gerne ville. Derfor
har det allerede været en glæde at prøve kræfter med de nye orgler, men der er også masser
af udviklingspotentiale, for det tager sin tid at
få fødderne til at ramme de rigtige pedaler.
Jeg håber, at jeg kan bidrage til at gøre musikken nærværende, og da jeg er forholdsvist ung,
vil jeg gerne prøve at bringe noget nyere musik
ind i kirken, hvor det er passende, men uden at
det går ud over de traditioner, som folk holder
af.
Jeg vil gerne sige tak for den modtagelse, jeg
allerede har fået rundt omkring. Jeg har fået en
behagelig velkomst, og det er skønt at bidrage
til, at menigheden får en god oplevelse. Også
tak for den konstruktive kritik, jeg har fået. Jeg
er jo ny i faget, og da jeg efter planen skal bruge
de næste 3 år på kirkemusikskolen, har jeg god
lejlighed til at spørge mine lærere til råds, så
kom endelig og sig hvis noget kan forbedres –
det er kun rart at få det at vide.
Sune Grud Enevoldsen
Menighedsrådene byder vor nye organist
Sune Grud Enevoldsen velkommen som ny
medarbejder. Vi håber, vi får nogle gode år
sammen til gensidig glæde og inspiration for
såvel kirkegængere som menighedsråd og
medarbejdere.
Lillian Risum
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Gudstjenester - september - oktober
DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

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

8. sep. 12.s.e.t.					
15. sep. 13.s.e.t.			

10.30 LR høst

22. sep. 14.s.e.t.		
9.00 LR høst		
				
				
29. sep. 15.s.e.t.

9.00 LR høst				

6. okt. 16.s.e.t.				
13. okt. 17.s.e.t.				
				

20. okt. 18.s.e.t.			
10.30 LR
				
27. okt. 19.s.e.t.

9.00 LR			

3. nov. Alle helgens dag		

9.00 LR		

10. nov. 21.s.e.t.			
17. nov. 22.s.e.t.		
24. nov. sidste s. i kirkeåret

10.30 LR

9.00 EKB			

10.30 LR			
menighedsmøde			

1. dec. 1.s. i advent		
10.30 LR		
				
3. dec.				

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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r - november 2019
HØRDUM

SKYUM

10.30 LR velkomst
nye konfirmander

					

9.00 FEJ

9.00 LR
10.30 høst
familiegudstjeneste,
kor, kirkekaffe

				

Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde med en række spændende bidrag:
Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen:
International inspiration til folkekirkens
tværkulturelle udfordringer.
Der planlægges desuden en række korte
indlæg bl.a. om:
• Fire unge nordjyders deltagelse i TaizeLibanon møde i Beirut
• Otte libaneseres besøg i en række sogne
i Aalborg Stift

10.30 LR høst

9.00 LR
18.30 kirke og pizza,
se omtale

Årsmøde i Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg

9.00 FEJ

9.00 LR
				menighedsmøde

• En dugfrisk rapport fra en studietur til
Finland i september 2019
Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag
den 25. november 2019 kl. 18.00.
Der indledes med et fælles måltid, og der
serveres te og kaffe.
Der er fri adgang med tilmelding senest
den 20. november på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderligere
informationer.

10.30 LR BUSK, kor
10.30 LR
9.00 LR

			

9.00 FEJ

9.00 LR inds. missionen
blandt hjemløse

14.00 LR
				familiegudstjeneste kor
14.00

ag Bjerg
kl. 12 dagen før
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Juleoptog i Koldby
Søn. 1. dec. kl. 14, 1. søndag i advent, er der
familiegudstjeneste i Hørdum Kirke. Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i juleoptoget i Koldby, der starter ved Kløvermarken.

Menighedsmøde for
Hørdum-Skyum sogne
Der afholdes menighedsmøde i Kirkecentret
i Koldby søndag 20. okt. efter gudstjenesten i
Hørdum Kirke kl. 9.00. Menighedsrådet vil på
mødet orientere om arbejdet i det forløbne år
og planer for fremtiden. Menighedsrådet vil
være vært med kaffe og rundstykker.
Alle er velkomne.
Hørdum-Skyum menighedsråd

Menighedsmøde for Visby,
Hassing og Villerslev sogne
Søn. 24. nov. afholdes der i forlængelse af
gudstjenesten 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

Sognecafe i Kirkecentret
Vi genoptog Sognecafeen i Kirkecentret i Koldby d. 3. september 2018.
Siden har der været cafe én gang om måneden, hvor forskellige Thy-boere har vist lysbilleder og fortalt om deres liv og oplevelser.
Sognecafeen varer et par timer, hvor vi synger,
oplever, snakker med hinanden og har hyggeligt samvær omkring kaffebordet.
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I december var der juleafslutning med kaffe,
æbleskiver og ikke mindst pakkespil.
Vi havde ”sommerferieafslutning” med en
tur til Vestervig Kirke og efterfølgende kaffe på
Thinghuskroen.
Ideen og tanken med sognecafeen er at få et
par timer sammen, hvor vi oplever noget alsidigt, hvor alle kan være med, og hvor vi hygger
os med hinanden. Er man gangbesværet, er det
ikke noget problem, idet vi hjælper hinanden
og mangler man transport, kan man bestille kirkebilen gratis.
Vi starter op igen til september, hvor vi glæder
os til at se de kendte ansigter men også meget
gerne lidt flere. Sognecafeen er også for beboere i Visby-Hassing-Villerslev sogne.
Her følger program for efteråret
Man. 23. sept. kl. 14.: Lillian Risum har kaldt sit
foredrag: ”Mit rakkerliv – om familiemedlemmer på skyggesiden af samfundet.”
Man. 21. okt. kl. 14.: Kirsten Kristensen, Koldby fortæller om vågetjenesten.
Man. 9. dec. kl. 14.: Vi holder juleafslutning
med julehygge og pakkespil. Vi medbringer
hver en pakke til ca. 20 kr.
Så vel mødt til et par hyggelige timer. Alle er
velkomne.
Med venlig hilsen
Os i sognecafeen i Kirkecentret i Koldby

Sognecaften i september
Ons. 11. sept. Kl. 19.30 er der sogneaften i
Kirkecentret i Koldby. Diakonipræst Else Kaag
Bjerg, Bedsted taler om diakoni. Hun præsenterer sig selv og sit emne:
Jeg uddannet diakon fra Diakonhøjskolen i
1991. Jeg har arbejdet i en af Kirkens Korshærs
varmestuer i Århus og været udsendt af Danmission til Den lutherske kirke i Tanzania. Derefter har jeg læst teologi på universitetet i Århus og siden 2010 været sognepræst i Stoholm
og Kobberup, mellem Viborg og Skive. Nu er jeg
ansat som sognepræst i Bedsted og skal også
fungere som diakonipræst i Sydthy provsti. Jeg
glæder mig til at lære Sydthy at kende og sam-

men med menighederne der at tænke diakoni
som en del af kirkens liv.
Jeg vil fortælle lidt om diakoni, hvordan begrebet er opstået og hvad det underlige ord egentlig betyder. Det er ganske jordnært og enkelt og
samtidig noget vi aldrig bliver færdige med.
Kaffen koster 25 kr.
Der kører kirkebil.
Alle – også udensogns er velkomne.
Menighedsrådene

Sogneaften i Villerslev
Ons. d. 30. okt. kl. 19.30 inviterer Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd til sogneaften i
Villerslev forsamlingshus.
Den bestilte foredragsholder har meldt fra, så
der arbejdes på at finde en anden person.
Der vil midt på aftenen være en kaffepause
med lidt brød og kage, og derfor vil vi gerne
have lidt tilmelding, så vi kan skaffe lidt af de
ting der hører til.
Tilmelding til:
Holger Mouritsen tlf. 20 21 93 88
Kirsten Rasmussen tlf. 29 41 78 79
Knud Madsen tlf. 97 95 13 87
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Holger Mouritsen

mentet. Den samlede pris for hele efteråret er
350 kr. inkl. aftensmad og kaffe/småkage hver
gang.
Prisen for at deltage en enkelt aften er 150 kr.
Man kan købe alle tre gange eller aftenerne enkeltvis.
Tilmelding og information vedr. betaling findes
på www.sydthyprovsti.dk/Aktiviteter/Kirkehøjskolen
Tilmelding kan også ske ved, at man ringer til
provstikontoret i åbningstiden, tlf.: 97 95 11 84
eller mail lei@km.dk
Man kan betale kontant ved ankomsten eller til
konto nr.: 9111 0001354043
I efteråret 19 er tre højskoleaftener fordelt på
tre forskellige adresser:
Tors. 3. oktober: Hurup Kirkecenter, Kirkevej
42A, 7760 Hurup.
Tid: 16:30 - 20:30. Filmen ”Manchester by the
sea” vises.
Tors. 31. oktober: Bedsted Sognegård, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted.
Tid: 17.30 – 20.30. Carsten Stage, lektor i kultur og medier, Aarhus Universitet: ”Skammens
ansigter.”
Tors. 21. november: Snedsted Sognegård,
Snedstedvej 97, 7752 Snedsted.
Tid: 17.30 – 20.30: Sygehuspræst Ruth Øster
gaard Poulsen, Aalborg
Om skyld og skam, når vi kommer på herrens
mark.

Kirkehøjskolen

Læs mere på https://www.sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/

Velkommen til en ny sæson i Kirkehøjskolen.
TEMA: Skyld og skam.
Vi starter efterårssæsonen op på en ny måde.
I stedet for altid at være det samme sted, vil vi
nu gerne rundt i provstiets sognehuse. I dette
efterår bliver det Hurup Kirkecenter, Bedsted
og Snedsted Sognegårde. Vi håber, I alle synes,
at idéen er god, og at I vil glæde jer til at opleve
provstiets sognegårde. Alle, nye ansigter som
vante, er hjertelig velkommen.
Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske senest to dage før arrange9

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.

September
16. - 18.: Vækkelsesmøder i Bedsted Missionshus. (Program kan rekvireres).
Taler: Evangelist Jens Iver Jensen, Notodden,
Norge.
Tirsdag 24.: Soldatervennerfest i Heltborg Missionshus.
Medvirkende: Anne & Allan Schrøder.
Mandag 30.: Høstfest hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Oktober
1. og 2.: ”Oktobermøder” i Søndbjerg Kirke og
Konfirmandstue. (Program kan rekvireres).
Den 1. kl. 19.00: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i kirken med efterfølgende bibelforedrag i konfirmandstuen.
Medvirkende: Pastor Christian Poulsen, Herning.
Den 2. kl. 19.30: Bibelforedrag i konfirmandstuen.
Medvirkende: Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring.
Lørdag 5.: Bustur til sangstævnet ”Syng den
igen” i Skjern Kulturcenter. (Program kan rekvireres).
Mandag 21.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: 1. Korintherbrev, kapitel 1.
November
Onsdag 6.: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Taler: Sognepræst Peter Krabbe Larsen,
Struer.
Onsdag 20.: Kredsens sangstævne: ”Syng den
igen – igen” i Thyholm Kirkecenter, Hvidbjerg.
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Korshærskredsen

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

September
Den 16.: Kirkens Korshærs storkredsmøde i Hurup Missionshus kl. 14,30, hvor Lene fra Ålborg fortæller om familiearbejdet.
Oktober
Den 9.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken
38, Hurup.
November
Den 27.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade
49 B, Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 3. september: Terningspil. Husk pakke til 20 kr.
Tirsdag d. 17. september: Tur til Lodbjerg kirke
og fyr. Afgang fra Koldby kl. 13.30.
Opsamling de sædvanlige steder.
Tilmelding på tlf. 97 93 64 76.
Tirsdag d. 1. oktober: Tur til Nettotøj. Vi kører
fra Hørdum kl. 13.30.
Tilmelding til Betty, 97 93 64 76.
Tirsdag d. 15. oktober: Harmonika spil og fællessang ved Dorte Græsborg.
Tirsdag d. 29. oktober: Generalforsamling.
Tirsdag d. 12. november: Vi spiller forskellige
spil.
Tirsdag d. 26. november: Adventsoptakt ved
Lillian Risum.
Tirsdag d. 10. december: Julefrokost kl. 11.30.
Hvis ikke andet er nævnt, begynder arrangementerne kl. 14.00.

Arrangementer med aktivkommiteen:
For alle pensionister i Koldby, Hørdum, Hassing,
Villerslev, Skyum og beboerne på Kløvermarken

Hyggeeftermiddag

v/Missionær Henrik Jørgensen kl. 14.00

Torsdag d. 19. september kl. 17.00: aktivkomiteen inviterer på helstegt pattegris.
John fra Vorupør spiller og synger
Pris 125,- kr. inkl. kaffe og småkager. Øl og
vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til Bodil 22 43 65 82 eller Henny 24
23 12 01, eller skriv jer på sedlen på Kløvermarken senest d. 9. september.
Søndag d. 6. oktober: cafeeftermiddag. Denne
gang underholder Kaj Mogensen kl. 14.30.
Entre 40 kr. Dette er inkl. kaffe.
Onsdag d. 9. oktober: generalforsamling i aktivkomiteen kl. 14.00 i Kløverblomsten. Vi spiller banko. Gratis plader og gratis kaffe.
Onsdag d. 6. november kl. 11.30: Aktivkomiteen inviterer på gule ærter. Fællesspisning
i Kløverblomsten. Pris 85 kr. Aktivkomiteen
betaler drikkevarerne.
Tilmelding til Bodil 22 43 65 82 eller Henny 24
23 12 01 eller skriv jer på sedlen på Kløvermarken senest d. 29. oktober.

Mandag d. 2. september
Mandag d. 7. oktober
Mandag d. 4. november
Mandag d. 2. december

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.
Torsdag klubben hver torsdag 9.30 - 11.30.
Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til
brug af computer osv.

Tirsdag d. 10. sept.:
Tirsdag d. 24. sept.:
Tirsdag d. 8. okt.:
Tirsdag d. 22. okt.:
Tirsdag d. 5. nov.:
Tirsdag d. 19. nov.:
Tirsdag 3. dec.:

Husk julestue

på Kløvermarken søndag d. 1. december kl.
13.30 - 16.30 med salg af juleting, juledekorationer, håndarbejde, tombola skrivebøger og
loppemarked.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Frits E. Jensen
Lillian Risum
Frits E. Jensen
Lillian Risum
Frits E. Jensen
Lillian Risum
Adventsgudstjeneste
i Hørdum Kirke

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Mandag d. 30. september
Mandag d. 28. oktober
Mandag d. 25. november
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Modtager:

Høstgudstjeneste i Hørdum
Søn. 22. september kl. 10.30 er der høst- og familiegudstjeneste i Hørdum Kirke.
Minikonfirmanderne hjælper graveren med at pynte kirken. Kor medvirker.
Der er høstoffergang. Kaffe i dåbsrummet.

Havegudstjeneste i Visby
den 29. juli
Kirke og pizza
Søn. 13. oktober 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. Tilmelding på svinget11@altiboxmail.dk eller 61 34 99 21
senest lørdag den 12. oktober kl. 10.

BUSK-gudstjeneste
Søn. 27. oktober kl. 10.30 er der BUSK-gudstjeneste/familiegudstjeneste.
BUSK = Børn, Unge, Sogn og Kirke. Der er afslutning for minikonfirmanderne.
Spire- og juniorkorene medvirker.
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