Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati!
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

”

God kirkelig
ledelse handler
om at få det bedste
frem i andre

Kom til
orienteringsmøde 12/5
og hør mere om
menighedsrådets vigtige
arbejde

”

Tør du tro og
håbe på kærlighed
i Danmark

✗

Stil op til
menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

”

Tænk om vi fik
en god diskussion
om kirkens
relevans

Menighedsrådsvalg 2020
DU BESTEMER, HVAD DIN KIRKE KAN
www.menighedsraadsvalg.dk

2 - 2020
Marts - April - Maj

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 14. april 2020.
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Personalenyt
Hugo Yde Sørensen, der i en årrække har været ansat som gravermedhjælper ved Visby,
Villerslev og Hassing Kirker har valgt at gå på
pension. Han har ofte virket som kirketjener
ved gudstjenester og begravelser/bisættelser,
hvorfor han er kendt af mange. Det har altid
været en fornøjelse at arbejde sammen med
Hugo Yde Sørensen. Visby-Hassing-Villerslev
menighedsråd siger tak for samarbejdet og ønsker Guds velsignelse over pensionisttilværelsen – sammen med fårene på gården i Ettrup!
Hørdum-Skyum menighedsråd siger tak til
gravermedhjælper Henrik Engelbrechtsen for
veludført arbejde. Også han har valgt at gå på
pension. Guds velsignelse over fremtiden.
Lillian Risum
50 års jubilæum
Den 1. april har Aage Langvang været ansat
som kirkesanger ved Hassing Kirke i 50 år.
Det er lang tid at bestride et erhverv, og for
Aages vedkommende uden nævneværdige sygedage. Ingen kan vist huske, hvornår han sidst
har haft forfald på grund af sygdom.
Derfor ønsker menighedsrådet at markere jubilæet med en reception i graverhuset i Hassing søndag den 29. marts efter gudstjenesten
kl 10.30.
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til Kirsten Rasmussen tlf. 29 41 78 79 el.
Holger Mouritsen tlf. 20 21 93 88 senest den
25. marts.
Alle er velkomne.
M.v.h.
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd

Korset
i centrum
Danmark har et symbol, som det ikke er til at
tage fejl af. Det er vort danske flag. Et hvidt kors
på en rød baggrund. Hver eneste gang vi hejser
Dannebrog – eller når vi pynter op med flag til
børnefødselsdagen, så bliver vi mindet om, at
kristendommen er en del af vor danske kulturarv.
Det er nok de færreste, der egentlig lægger
mærke til korset. Men korset er der – ikke som
et tilfældigt kryds, der er malet på et stykke papir eller vævet ind i et stykke stof, men som et
udtryk for et bestemt kors, der for et par tusinde år siden stod på en høj uden for Jerusalem
– den tids galgebakke, kaldet Golgata.
Ja, ikke nok med det. Det hvide kors på den
røde baggrund fortælle påskehistorie. Den historie, som vi ikke kan ryste af os, fordi den
angår os alle. Den rene og uskyldige Jesus blev
korsfæstet, og derfor minder den røde farve os
om, at han måtte miste sit liv og give sit blod
for os.
Det hvide kors på den røde baggrund er derfor et håbets tegn for os, som vi kan glæde os
over hver eneste gang, vi ser vort smukke nationale kendetegn. Dertil kommer, at vi blev
mærket med korsets tegn den dag, da vi blev
døbt i den treenige Guds navn. Da satte Gud sit
mærke, sit kendetegn på os. Vi har modtaget
korsets tegn både for vort ansigt og vort bryst
til et vidnesbyrd om, at vi blev døbt til at høre
vor Frelser til. Vi blev døbt til med vor forstand
og vort hjerte at følge vor Herre og Frelser i de
spor, som han træder for os.
Vi blev også døbt ind i det fællesskab, som
en kristen menighed er. De fleste af dette blads
læsere er ganske givet døbt ind i det fællesskab,
som findes i vor lutherske kirke her i landet –
også kaldet Den Evangelisk Lutherske Folkekirke
i Danmark. Andre er døbt ind i et andet menighedsfællesskab. Det er korset, der er centrum i
vor kirke.
Folkekirken har et logo, som det ikke er til at
tage fejl af. Det er korset, det kristne symbol

over alle. Det er korset, eller rettere sagt: det
er den korsfæstede, som samler os. Hvis vi nu
forestillede os, at Jesus ikke var død på korset
for vore synders skyld, så ville vi ikke have haft
nogen kristen kirke. Det kan vi slet ikke forestille os. Heldigvis.
Hvis vi er og vil være en sand og troværdig
kirke, så er det den korsfæstede, der samler os.
Hvis ikke, så kan vi strengt taget nedlægge kirken. For har den så nogen berettigelse? Udover
altså at være en kulturel og social institution?
Men kirken er først og fremmest det sted, hvor
evangeliet forkyndes. Netop evangeliet om den
korsfæstede og opstandne, der på korset viste
os Guds kærlighed ved at dø for os.
Vor kirke bygger således på bekendelsen
til vor korsfæstede og opstandne Herre Jesus
Kristus. Det er ham, vi bør sætte vort kryds ved.
Sætter vi vort kryds ved nogen anden eller ved
noget andet, så har vi sat vort kryds det forkerte sted.
Lad os alle stå sammen om at sætte vort
kryds det rigtige sted. Så bliver det både påske
og pinse for os.
Glædelig påske og pinse i Jesu navn!
Sognepræst Lillian Risum
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Påske og pinse udsprang af jul
”Påske og pinse udsprang af jul” synger Grundtvig.
De fleste danskere ved, hvorfor vi holder jul. Det gør vi for at fejre, at Gud lod sin eneste
søn, Jesus føde ind i vor verden. Det er straks lidt sværere med påske og pinse, som er de
andre to store kirkehøjtider.
Påsken
Jøderne fejrede påske for at mindes det jødiske
folks udfrielse fra slaveriet i Egypten på Moses’
tid (jf. 2. Mosebog kap. 12). Da Jesu død og opstandelse fandt sted i dagene omkring jødernes påskefest, var det naturligt, at man brugte
navnet ”påske” (der betyder forbigang) om den
kristne fest, hvor Jesu død og opstandelse fejres.
Datoerne for påsken ligger ikke fast. På et
kirkemøde i Nikæa (i den østlige del af det nuværende Tyrkiet) blev det i 325 besluttet, at påsken skulle ligge den første søndag efter første
fuldmåne eller forårsjævndøgn. Det betyder
således, at påskedag tidligst kan falde den 22.
marts og senest den 25. april.
Påskeugen begynder med palmesøndag og
blev tidligere kaldt ”den stille uge”. Det var et
udtryk for, at ugen gerne skulle være præget af
andagt og forberedelse til at fejre påskens begivenheder på de enkelte højtidsdage.
Palmesøndag er den festdag, hvor vi hører
om, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel
under folkets jubel.
Skærtorsdag spiser Jesus det jødiske påskemåltid sammen med sine disciple. Om aftenen
indstifter han den hellige nadver. Når vi holder
nadver/altergang i kirken, så er det med udgangspunkt i Jesu sidste måltid sammen med
sine disciple. Ordet ”skærtorsdag” betyder den
”rene torsdag”. Det henviser til, at Jesus ved
måltidet vaskede disciplenes fødder som en
kærlighedsgerning (jf. Johannesevangliet 13,15).
Langfredag er dagen, hvor Jesus blev henrettet på et kors – i den kristne tolkning for at sone
menneskedens synd. Netop derfor benævnes
dagen på engelsk som den gode fredag.
Påskelørdag hvilede han i en klippehule. For
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os en mellemdag, hvor vi har mulighed for at
reflektere over, hvad Jesu død betyder for os,
og hvor vi glæder os til søndag morgen, hvor vi
skal fejere hans opstandelse.
Påskedag er højtiden, hvor vi fejrer, at graven
ikke kunne holde Jesus. Han opstod, viste sig
for nogle kvinder, og
2. påskedag fester vi videre i glæde og taknemlighed over, at Jesus levede, døde og opstod – til frelse, liv og glæde for os.
Pinsen
Kirkens tredje højtid er pinsen. Der er ikke knyttet store ydre begivenheder til pinsen, og det er
let at overse denne højtid.
Den falder 50 dage efter påske. Vi fejrer, at
Helligånden kom til Jesu disciple som ildtunger,
der gjorde dem i stand til at tale til alle folk på
forskellige sprog.
Pinsen kaldes ofte for kirkens fødselsdag. Det
var den dag kirken blev kirke. Pinseunderet betyder, at Gud er til stede i sin menighed ved sin
ånd. Ligesom Gud var nærværende i sin enbårne eller unikke Søn, er han nu næverende ved
Helligånden.
Forud for pinsen har vi en anden højtid, Kristi
himmelfarts dag. Førend Jesus vendte tilbage
til sin far i himlen, lovede han sine disciple, at
de skulle få en særlig kraft, Helligånden. Når
den var kommet over dem, ville de være parate
til at begynde på deres mission, som skulle bestå i at udbrede evangeliet om Jesus Kristus i
hele verden.
Hvor er vi rige, at vi har tre store højtider, som
hvert år kan minde os om, hvad kristentro går
ud på.
Lillian Risum

KONFIRMATIONER

Søndag den 3. maj konfirmeres i Hassing Kirke
Peter Fjendbo Jørgensen
Bjarke Østervig Søndergaard
Søndag den 3. maj konfirmeres i Skyum Kirke
Anne Kirstine Yde
Lykke Vester Zumbusch
Søndag den 10. maj konfirmeres i Hørdum Kirke
Mads Bagger Bjerregaard
Thanaphat Chanphinit
Anders Bjerregaard Jeppesen
Anna-Louise Amby Knudsen
Marcus Overgaard Madsen
Malthe Drejer Møller
Amalie Sand Smed
Lasse Bjerregaard Sørensen
Anna Ziegler Kusk Thinggaard
Lasse Bilgrav Thomsen
Lasse Bjørn Oddershede Vangsgaard
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Gudstjenester - marts - april DATO

VISBY

HASSING

1. marts 1.s. i fasten

10.30 LR			

8. marts 2.s.i fasten 			
15. marts 3.s. i fasten		

VILLERSLEV

14.00 EKB		

9.00 LR		

22. marts Midfaste				
29. marts Mariæ bebudelses dag		
10.30 LR reception		
		- se omtale
1. april, onsdag			
			

19.00 påskeoptakt
- se omtale		

5. april Palmesøndag			

9.00 LR

9. april Skærtorsdag		
10. april Langfredag

10.30 LR			

10.30 LR			

12. april Påskedag			

9.00 LR

13. april 2. påskedag				
19. april 1.s.e. påske 				
26. april 2.s.e. påske				

3. maj 3.s.e. påske		
9.30 LR konfirmation			
		
- solosang			
8. maj Bededag

9.00 LR			

10. maj 4.s.e. påske				
				
17. maj 5.s.e.påske 		

9.00 EKB			

21. maj Kristi himmelfarts dag			
24. maj 6.s.e. påske		
31. maj Pinsedag

9.00 LR

10.30 LR		

9.00 LR			

1. juni 2. pinsedag

Provstigudstjeneste på Ashøje i Hurup 10.30

7. juni Trinitatis s.			

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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Indsamlinger

- maj 2020
HØRDUM

SKYUM

9.00 LR

		

9.00 FEJ

10.30 LR

10.30 LR
19.30 LR kor

9.00 LR
10.30 LR
10.30 LR
10.30 LR
11.00 LR konfirmation
- solosang

10.30 LR
10.00 LR konfirmation
- kor

9.00 LR
10.30 LR
19.00 sommerkoncert

ag Bjerg
kl. 12 dagen før

Visby-Hassing-Villerslev
Møderne afholdes i konfirmandstuen i Visby
Ons. 18. marts kl. 19.
Ons. 20. maj kl. 19.
Ons. 17. juni – kirkesyn.

Vi synger påsken ind

9.00 EKB

10.30 LR

50 kr.

Hørdum-Skyum
Møderne holdes i Kirkecentret i Koldby
Ons. 11. marts kl. 19.
Tirs. 21. april kl. 19.
Tirs. 26. maj kl. 15 – kirkesyn.

		

			

Visby
Det danske Bibelselskab

Ret til ændringer forbeholdes

9.00 LR

			
			

117 kr.

Menighedsrådsmøder

9.00 LR

			

Skyum
Børnesagens Fællesråd

10.30 FEJ

Onsdag den 1. april er der påskeoptakt i Villerslev Kirke. Det er kl. 19.
Vi forbereder os til påsken med sang og musik. Kirkesanger i Boddum/Ydby/Heltborg, Katrine Overby Thatt kommer og synger forårsog påskesange fra nær og fjern, mens Sune
Grud Enevoldsen akkompagnerer og spiller
orgelmusik, der understøtter påskens kontrastfyldte natur. Og naturligvis skal vi også
synge nogle af påskens skønne fællessalmer.
Vi håber at se en fyldt kirke.
Alle – både fra de frem sogne og andre sogne
– er velkomne.
Der kan bestilles kirkebil.

Sommerkoncert

Søndag den 7. juni kl. 19.00 giver HørdumSkyum kirkers tre kor koncert i Hørdum Kirke.
Der kan bestilles kirkebil.
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Børnefestival 2020 i Thy

Den 15.-17. maj holder KFUM og KFUK Børnefestival i Thy.
Temaet for festivalen er “Magiske hænder”.
Det bliver en forrygende weekend for børn med fællesskab, store opl
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alt lige fra maduddeling og aktiviteter til nattevagter osv.
tid og lyst til at hjælpe, så henvend dig til Janni Gramstrup, Thisted, på mobil
eller mail jannigramstrup@kfum-kfuk.dk eller til Inger Bak Vestergaard, Bedsted,
1767622 eller mail ingerbak@kfum-kfuk.dk - Velkommen til arbejdsfællesskabet
FUM og KFUK’s Børnefestival 2020 i Thy.
8

Menighedsrådene har konstitueret sig
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

Orientering om menighedsrådsvalget
2020
I år skal der være valg til menighedsråd, og der er indført en ny valgform. Hvad det går ud på,
vil menighedsrådene orientere om på to møder.
Offentlig orienteringsmøde 12. maj
Alle folkekirkemedlemmer opfordres til at møde op for at høre om, hvordan vi kan tage ansvar for kirken i de sogne, vi hører til. På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Mødesteder:
Kirkecentret i Koldby 12. maj kl. 19.30: For Hørdum og Skyum sogne.
Konfirmandstuen i Visby 12. maj kl. 19.30: For Visby, Hassing og Villerslev sogne.
Valgforsamling 15. september
Det andet møde finder sted den 15. september på en såkaldt valgforsamling. Her afholdes
valget til menighedsrådet. Hvad, hvordan og hvorledes? Det orienterer vi nærmere om i de
kommende numre af sognenyt. Følg også med i dagspressen mv. ang. det kommende menighedsrådsvalg.
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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
Mandag 2.: Hyggeeftermiddag kl. 14.00 på
”Kløvermarken”, Koldby. Medvirkende: Henning Filipsen, Koldby.
Tirsdag 10.: Kredsgeneralforsamling i Agger
Missionshus.
Torsdag 19.: Kredsens bibelkursus i Vestervig
Missionshus. Emne: ”Et glimt ind i Himlen”.
Underviser: Seniormedarbejder Per Weber,
Hinnerup.
Tirsdag 31.: Kredssamfundsstævne kl. 9.30 –
21.30 i Agger Missionshus. Medvirkende:
Missionær Villy Sørensen, Hammel.
April
Mandag 6.: Hyggeeftermiddag kl. 14.00 på
”Kløvermarken”, Koldby. Medvirkende: Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup.
Maj
Mandag 4.: Majfest kl. 14.00 på ”Kløvermarken”, Koldby. Taler: Sognepræst Lillian Risum,
Visby.
Onsdag 6.: Kredsmøde i Hurup Missionshus. Taler: Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg.
Onsdag 13.: ”Tabor-mødet 2020” i Indre Missions egnsmuseum i det gamle missionshus
”Tabor” i Harring. Taler: Pastor emeritus
Knud Bunde Nielsen, Thisted.

April
Den 22.: Møde hos Grethe Hansen, Østre Alle
33, Hurup.
Maj
Den 13.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Hvis ikke andet er nævnt, begynder arrangementerne kl. 14.00.
Pensionistforeningen afholder:
Tirsdag d. 3. marts: Uggi Larsen m. flere synger
og spiller.
Tirsdag d. 17. marts: Terningspil. Husk pakke til
20 kr.
Tirsdag d. 31. marts: Forårsfrokost kl. 11.30.
Pris 150 inkl. drikkevarer.
Tirsdag d. 14. april: Evas trio kommer og spiller
og synger.
Tirsdag d. 28. april. Vi kører til Netto tøj. Vi kører
fra Hørdum 13.30. Opsamling de sædvanlige
steder. Tilmelding til Betty på tlf. 97 93 64 76.
Tirsdag d. 12. maj: Forskellige spil.
Tirsdag d. 26. maj: Besøg hos Susanne Tværmose i Sindrup. Kunst og havevandring. Pris 60
kr. Vi kører fra Hørdum kl. 13.30. Opsamling
de sædvanlige steder. Tilmelding til Betty på
tlf. 97 93 64 76.

Korshærskredsen

Arrangementer med aktivkomitéen
Søndag d. 15 marts: Cafeeftermiddag med ”FIX
STJERNEN ”. De synger de gode gamle viser.
Søndag d. 17 maj: HENRIK HØJ kommer og underholder med sang og musik
Begge arrangementer er kl. 14.30. Pris 40 kr.
Dette er inkl. kaffe.

Marts
Den 18.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej
10, Heltborg.

Husk Torsdagsklubben.
Hver torsdag 9.30 -11.30.
Her er der kortspil og andre spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug af computer m.v.

Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652
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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,
drikker kaffe, synger, maler på stof, lærred,
spiller spil, kort m.v.
Strikkeklub hver onsdag 14.00 - 16.00.

Højskolesang på
Kløvermarken kl. 14.30

Mandag d. 30. marts
Mandag d. 27. april
Mandag d. 25. maj

Hyggeeftermiddag
Kl. 14.00

Mandag d. 2. marts ved Henning Filipsen.
Mandag d. 6. april ved missionær Henrik Jørgensen.
Mandag d. 4. maj: Majfest ved Lillian Risum.

Gudstjenester på
Kløvermarken kl. 14.00
Altergang hver gang

Tirsdag d. 10. marts: Lillian Risum.
Tirsdag den 24. marts: Frits E. Jensen.
Tirsdag den 7. april: Lillian Risum.
Tirsdag den 21. april: Frits E. Jensen.
Tirsdag den 5. maj: Lillian Risum.
Tirsdag den 19. maj: Frits E. Jensen.
Tirsdag den 2. juni: Lillian Risum.

Sognecafé i marts
Man. 23. marts kl. 14.00 er der sognecafé i Kirkecentret i Koldby. Else Bisgaard fra Vilsund vil
give os eftermiddagens fortælling, som hun har
kaldt ”Familiebillede fra Thy - en fortælling”.
Et gammelt familiebillede fra 1915 er udgangspunkt for eftermiddagens fortælling. Det vil
handle om personerne på billedet, om deres liv,
om den tid de levede i og om Danmark i begyndelsen af 1900-tallet.
Fortællingen handler således både om lokalhistorie og om Danmarks historie - og om os allesammen.
Der vil blive vist billeder og vi synger et par sange undervejs.
Der kan bestilles kirkebil. Kaffen koster 25 kr.

Sognecafeens
forårstur

Igen i år arrangerer vi en hyggelig forårstur. Det
bliver man. 18. maj med afgang fra Kirkecentret i Koldby kl. 13.30 med forventet hjemkomst senest kl. 17.
Turen går til Lodbjerg Kirke hvor Birgit Kynde vil
fortælle om kirken. Der vil også blive tid til at gå
en tur på kirkegården.
Derefter vil vi køre til Lodbjerg Fyr, hvor der
også vil være en person, der vil fortælle om fyret, dets historie og renovering.
Vi vil drikke kaffe i stuerne i fyrmesterboligen,
som nu er indrettet til café.
Igen vil der være tid til at gå en lille tur i den
smukke natur, der er omkring fyret.
Det er et tilbud til alle sognets beboere, som vi håber
mange vil benytte sig af. Det
er ingen hindring at være
gangbesværet. Der er taget
hensyn, og vi hjælper hinanden. Vi kører i bus.
Så velkommen til alle.
Pris er 50 kr. pr. person.
Tilmelding senest 11. maj til
Kirsten R. Rasmussen
tlf.: 29 41 78 79.
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Modtager:

Kvinder fra Zimbabwe leder os i bøn
Fredag den 6. marts 2020

Kvindernes Internationale Bededag 2020
Fredag den 6. 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: ”Rejs dig! Tag din båre og
gå!”
Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om deres egen baggrund i Zimbabwe 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 sogneog kirkeskel.
”Rejs dig! Tag din båre og gå!”
Kaffen er gratis. Vi synger efter Den danske Salmebog.
Kvindernes Internationale Bededag
Der er indsamling til projekter i udlandet. Kontakt: 26 w21
ww12
.kv84
indel.
ebe97
ded95
ag.d11
k 33
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
1
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk

Sogneaften

Der er sogneaften ons. 25. marts kl. 19.30 i Kirkecentret i Koldby.
Organist, sanger og kunstner Kristine Frøkjær vil fortælle om sin vej ud af sit alkohlmisbrug og om den
bog, hun har skrevet.
Kaffen koster 25 kr.
Der kan bestilles kirkebil.
Alle – også udensogns er velkomne.
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