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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 – 21 76 50 72
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. januar 2020.
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Personalenyt

25 ÅRS JUBILÆUM
Erik Brander har den 1. jan. 2020 været ansat ved Skyum Kirke og kirkegård i 25 år.
Erik begyndte som gravermedhjælper og
blev i 2002 ansat som graver.
Erik er meget fleksibel og tjenstvillig. Når vi
har haft særlige arrangementer i kirken, har
han altid sørget for, at der var smukt pyntet
med blomster m.m.
Menighedsrådet takker Erik for trofasthed
gennem årene.
Jubilæet markeres ved en gudstjeneste i
Skyum Kirke søndag d. 5 januar med efterfølgende traktement i Kirkecentret i Koldby.
På menighedsrådets vegne
Henny Klit - formand

Korleder for spirekoret og
juniorkoret

Helle Dissing er ansat som korleder for spirekoret og juniorkoret, og de er godt i gang
efter sommerferien.
Tak til børnene, fordi I vil være med og tak
til Helle, fordi du har påtaget dig opgaven.
Velkommen.

Korleder for voksenkoret

Det lykkedes også at få den ledige stilling
som korleder for voksenkoret besat. Derfor
byder menighedsrådene også velkommen til
Anna Ploug Isaksen, der har påtaget sig opgaven.

Fotos

Vi mangler fotos fra sognenes daglige liv – også
naturfotos - til Sognenyt. Men der er sikkert
nogle dygtige amatørfotografer, der har lyst til
at dele nogle af dem med læserne af Sognenyt.
Vi kan selvfølgelig ikke love, at de kommer i bladet, men det vil være dejligt at have nogle fotos
at vælge imellem. Man kan sende dem til
liris@km.dk. På forhånd tak.
Forsidefoto: Tante Andante.

At blive fundet
Minikonfirmanderne og hele tredje klasse på
Koldby Skole besøgte i oktober eventyrhuset
”Tante Andante” i Lemvig. Her blev der sunget
og fortalt bibelhistorie. Her var leg, drama og
kreative aktiviteter. Den første aktivitet gik ud
på at finde et bestemt antal får, der var gemt i
lokalerne. Det lykkedes at finde dem alle undtaget ét. Èt får var væk – ligesom i Jesu lignelse
om de 100 får, hvoraf den ene kom på afveje.
Dét får blev dog fundet af hyrden (læs Matt.
18,12-14).
Bibelfortællingen om spædbarnet Moses, der
blev sat ud mellem sivene ved floden Nilens
bred for at undgå at blive dræbt af kongen, blev
genfortalt og dramatiseret. Men heldigvis fik en
prinsesse øje på sivkurven med den lille dreng,
og hun fik medynk med ham. Således blev han
reddet og en kvinde (hans mor) fik lov til at
amme ham, indtil han blev stor nok til at blive
opfostret i kongens hus. (Find fortællingen i 2.
Mos. 1-11). Se minikonfirmandernes kunstværk
på forsiden.
Vi er nu gået ind i den mørke tid, hvor vi, når vi
er udendørs, let kan blive væk for hinanden. Vi
undgår let at blive set, fordi mørket omkranser
os. Vi er på mange måder i fare, hvis vi ikke kan
se frem for os, og hvis vi ikke selv kan blive set
af andre. Derfor må vi huske gode lygter på cykler, biler og andre køretøjer. Og vi tager synlige
veste på, når vi færdes til fods eller på cykel.
For vor egen og andre skyld skal man kunne få
øje på os.
Men op igennem historien har mennesker tilsyneladende haft det godt med at leve i mørket
– med bind for øjnene, for så har man selv kunnet bestemme, hvor man ville gå. Den holdning
er også langt fra ukendt i dag. Når man kan og
vil selv, så har man hverken brug for lys eller
selvlysende veste for at blive set – for man vil
ikke ses. Da slet ikke af den Gud, man mener
ikke eksisterer.
Mennesker har jo til alle tider påstået, at Gud
ikke er til. Lige såvel som køn for mange i dag
er en social konstruktion, så er Gud også en social konstruktion. Det vil sige, at ideen om ham
er skabt af mennesker, og derfor kan man med

sindsro se bort fra ham. I det virkelige liv findes
han ikke – og dermed er mennesket frit til at
være sig selv uden en guds indblanding. Det er
blot en holdning, der modsiges af det kristne
evangelium. Ordet evangelium betyder et godt
budskab.
Vi er nu gået ind kirkeårets adventstid. Den tid,
hvor vi bliver mindet om, at selv om vi åndeligt
set hverken bærer lommelygter eller synlige veste, så er vi alligevel til at få øje på. Også selv
om vi i mørket skulle være faret vild, gået i ring
eller have mistet fodfæste, fordi mørket var så
tæt, at vi ikke kunne se, hvor vi gik. Der er et lys,
der opsøger os.
Det er nemlig Gud selv, der har fået øje på os.
Han kom som et lys til os for lyse for os, så vi
kan finde vej i livet. Han ved, hvor hvert eneste
menneske er. Om det er tæt på ham, eller det
befinder sig langt fra ham. Han har øje for os,
og han får øje på os. Han finder os dér, hvor vi
er. Måske ønsker vi ikke at blive fundet – men
det ændrer ikke på Guds ubetingede kærlighed
til os. Den er der, også selv om vi ikke ønsker at
tage imod den.
Men som kristne glæder vi os over, at Gud fra
sin høje himmel har fået øje på os, og i sin store
kærlighed har sendt sit lys, Jesus Kristus ind i
vor verden for at lyse for os og frelse os. Jesus
kom jo netop for at opsøge og finde og frelse
det fortabte.
Den dag i Tante Andantes Hus blev det sidste
får fundet til allersidst. Hvor var det så? Ja, det
var faktisk os – børn og voksne – som hyrden,
Jesus, var gået ud for at lede efter!
En velsignet advents- og juletid i hjem og kirke
ønsker
sognepræst Lillian Risum
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Gudstjenester - december 2019 - janu

DATO
VISBY
HASSING
VILLERSLEV
1. dec. 1.s. i advent		
10.30 LR		
				
3. dec. (tirsdag)				
				
4. dec. (onsdag)		
19.30 koncert			
5. dec. (torsdag)				
				
8. dec. 2.s. i advent			
10.30 LR
				
15. dec. 3.s. i advent
9.00 LR				
19. dec. (torsdag)				
				
19. dec. (torsdag)				
				
22. dec. 4.s. i advent		
14.00 LR familie		
gudstjeneste juleoptog
24. dec. juleaften
13.30 LR
14.30 LR
16.30 LR
25. dec. juledag			
10.30 LR indsamling
			
Børnesagens Fællesråd
26. dec. 2. juledag					
					
29. dec. julesøndag				
1. jan. nytårsdag
14.00 LR indsamling
Det danske Bibelselskab
kaffe				
5. jan. Helligtrekongers søn.			
9.00 LR		
					
					
9. jan. (torsdag)
19.30 LR				
12. jan. 1.s.e.h.3 k.		
		
19. jan. 2.s.e.h.3 k.					
26. jan. 3.s.e.h.3 k.			
10.30 LR
2. feb. Sidste s.e.h.3 k. 		
10.30 EKB		
9. feb. Septuagesima
			
16. feb. Seksagesima			
9.00 LR		
23. feb. fastelavn		
10.30 LR		
				
1. marts 1.s. i fasten
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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uar - februar 2020

HØRDUM
SKYUM
14.00 LR
				familiegudstjeneste kor
14.00
Knud Bunde Nielsen
			
17.00 koncert v.
kirkemusikskolen
16.00 julekoncert
v. kirkens kor
				
10.30 LR
8.40 LR juleafslutning
Koldby Skole
10.00 LR juleafslutning
dagpleje og børnehave
10.30 LR
15.30 LR

d		
					
					
9.00 FEJ

13.30 FEJ

Mandag 9. dec. kl. 14 er der juleafslutning
med pakkespil. Man bedes medbringe en
pakke til ca. 20 kr. Organist Sune Grud Enevoldsen kommer og spiller for os.
Kaffen koster 25 kr.
Kirkebilen kan bestilles.
Mandag 20. januar underholder Finn
Munkholm og venner. Mange kender nok
Finn Munkholm, som tidligere har været
bosiddende i Koldby og Hørdum.
Kaffen koster 25 kr.
Kirkebilen kan bestilles.
Mandag 17. februar kommer tidligere
præst i klitsognene Kaj Mogensen. Han vil
fortælle om H. C. Andersen. Der vil helt sikkert også blive sunget et par sange eller to.
Kaffen koster 25 kr.
Kirkebilen kan bestilles.

10.30 LR indsamling Børnesagens fællesråd

				
		
10.30 LR indsamling Det
					
danske Bibelselskab,
					
reception (se omtale)
				
10.30 LR
					
9.00 FEJ
9.00 LR
9.00 FEJ
10.30 LR
		
10.30 LR
13.30 LR
				Familiegudstjeneste på Koldby Skole
9.00 LR

ag Bjerg

Sognecafé i
Kirkecentret i Koldby

Besøgstjenesten
Ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
en, der kommer en gang i ugen,
en, der taler med dig, læser for dig,
en, der drikker en kop kaffe med dig
og måske spiller et spil sammen med dig.
Så kontakt:
Eva Krogh tlf. 2372 5053 eller
Bodil Overgaard tlf. 2466 2493.

Kirkehøjskolen
Program for næste sæson vil blive lagt i kirkerne. Man kan også finde det på Sydthy
Provstis hjemmeside.

kl. 12 dagen før
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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.

December
Mandag 2.: Adventshygge kl. 14.00 på plejecenter ”Kløvermarken”, Koldby. Taler: Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup. Sang ved
Jens Højbjerg, Hørdum.
Lørdag 28.: Juletræsfest kl. 14.30 i HarringStagstrup Kirkecenter. Medvirkende: Sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup.
Januar
6., 8. og 10.: Alliancebedemøder. (Program kan
rekvireres).
Mandag 6. og onsdag 8.i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Fredag 10. i Kirkecentret i Koldby.
17. og 18.: ”Mandsstævne” i Bedsted Missionshus. (Program kan rekvireres). Medvirkende:
Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring.
Mandag 27.: Bibelkreds hos Elna Møller Pedersen, Tårnvej 6, Hørdum. Tekst: 1. Korintherbrev, kapitel 2.
Februar
Onsdag 5.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus.
Taler: Missionær Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj.
Mandag 17.: Bibelkreds hos Henning Filipsen,
Svinget 5, Koldby. Tekst: 1. Korintherbrev, kapitel 3.

Korshærskredsen

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

December
Den 11.: Julehygge hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, Heltborg. Andagt ved sognepræst Lillian Risum, Visby.
Januar
Den 15.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. Alle 20,
Hurup.
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Februar
Den 19.: Møde hos Grethe Kirkegaard, Mølleparken 55C, Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 10. dec. kl.11.30: Julefrokost afholdes sammen med Kløvermarken - med quiz
for alle pensionister i området. Til dette arrangement kan du bruge kørselsordning til 25
kr. (Kontakt Britta i terapien på 99 17 45 05).
Pris for mad 150 kr. inkl. drikkevarer.
Tirsdag d. 7. jan.: Terningspil. Husk pakke til 20
kr.
Tirsdag d. 21. jan.: Gætterier med Ella.
Tirsdag d. 4. feb.: 2 Forskellige spil.
Tirsdag d. 18. feb.: Musik og sang med Finn og
vennerne.
Hvis ikke andet er nævnt, begynder arrangementerne kl. 14.00.
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.
Torsdags klubben hver torsdag 9.30 - 11.30.
Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til
brug af computer osv.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Mandag d. 16. december
Mandag d. 27. januar
Mandag d. 24. februar

Hyggeeftermiddag

v/Missionær Henrik Jørgensen kl. 14.00
Mandag d. 2. december
Mandag d. 6. januar
Mandag d. 3. februar
Mandag d. 2. marts

Husk julestue

Nytårsdag

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

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

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00

Når der torsdag 9. 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 kristne fra forskellige trossamfund i
hele verden mødes for at støtte hinanden i det
kristne fællesskab.
Efter gudstjenesten er der kaffe i Præstegården, hvor vi vil synge salmer fra Den danske Salmebog. Alle er velkomne.

Altergang hver gang

Tirsdag d. 3. dec. kl. 14.00: Adventsgudstjeneste i Hørdum kirke ved Knud Bunde Nielsen.
Mandag d. 23. dec. kl. 14.30: Julegudstjeneste
ved Frits E. Jensen. Anne Lise Jensen synger og
spiller.
Tirsdag d. 14. jan.: Lillian Risum
Tirsdag 28. jan.: Frits E. Jensen
Tirsdag 11. feb.: Lillian Risum
Tirsdag 25. feb.: Frits E. Jensen

Høstoffer
Visby
1.550 kr.
Hassing
1.050 kr.
Villerslev
640 kr.
Beløbene er ligeligt fordelt mellem: Folkekirkens Nødhjælp, Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær og KFUM’s sociale arbejde
Hørdum
1.759,50 kr.
Skyum
1.221,00 kr.
Beløbene er ligeligt fordelt mellem: Det danske
Bibelselskab og Møltrup Optagelseshjem

Gudstjeneste og
juleoptog i Hassing
Traditionen tro er der juleoptog i Hassing. I år er
det den 4. søndag i advent, den 22. 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.

Aftengudstjeneste i Visby

Fastelavn

I år prøver vi noget nyt, idet vi holder familiegudstjeneste på Koldby Skole, førend vi slår katten af tønden. Der er søndag den 23. februar
kl. 13.30. Spirekoret og juniorkoret synger.
Vi håber at se rigtig mange udklædte børn til
gudstjenesten.

Sogneaften

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30 er der sangaften i Kirkecentret i Koldby. Organist Sune Grud
Enevoldsen spiller og fortæller lidt om nogle
sange, men der bliver også mulighed for ønskekoncert fra Højskolesangbogen.
Kaffen koster 25 kr.
Der kan bestilles kirkebil.
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Modtager:

Adventsgudstjeneste
Tirsdag 3. dec. kl. 14 er der adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke ved sognepræst
Knud Bunde Nielsen. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at drikke kaffe i Kirkecentret
i Koldby, hvor der bliver læst en julefortælling eller andet.
Alle er velkomne.
Der kan bestilles kirkebil.

KONCERTER
Julekoncert i Hassing

Onsdag 4. december kl. 19.30 er der julekoncert i Hassing Kirke med
Sune Grud Enevoldsen, Kirsti Grud Enevoldsen og Ejgil Enevoldsen. Der vil være både nyt
og gammelt, salmer og carols, sange og orgelmusik, og der bliver også lejlighed til at få
luftet sangstemmerne.
Gratis adgang.
Der kan bestilles kirkebil.

Adventskoncert med Vestervig Kirkemusikskole
Vestervig Kirkemusikskole afholder adventskoncert i Hørdum Kirke
torsdag den 5. december kl. 17.00. Ved koncerten medvirker et udsnit af
Kirkemusikskolens studerende, og der vil være både musik og fællessang.
Koncerten varer ca. 1 time.
Gratis adgang.
Alle er velkomne.

Julekoncert i Hørdum Kirke

2. søndag i advent den 8. dec. kl. 16.00 synger kirkens tre kor julen ind, og vi synger
sammen med dem.
Gratis adgang
Der kan bestilles kirkebil.
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