Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Nu gløder øst i morgenskær,
og dagen bryder frem.
Min sjæl, med himlens fuglehær
din Herres pris istem!
Han fører mig af mørket ud
og kalder mig sin Gud.
(K. L. Aastrup. DDS 756)

3 - 2020
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 – 21 76 50 72
LIRIS@KM.DK
Træffes på kirkekontoret, Thorsvej 13 efter aftale
Fridag: mandag
Præstesekretær Ann-Lisbeth Højgaard Bech
træffes på kirkekontoret tirsdag kl. 9.00-11.00
og torsdag kl. 13.30-15.30.
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 18. juli 2020.
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GODT NYT
Statsministeren har meddelt, at kirkerne må
åbne den 18. maj. Hvad det rent konkret kommer til at betyde, vides endnu ikke (skrevet
den 10. maj). Men givet er det, at der bliver
skrappe restriktioner for, hvordan vi må holde
gudstjeneste. Og det bliver ganske givet med
et begrænset deltagerantal. Sikkert også med
tilmelding.
Sognepræsten

Konfirmationer
Forårets konfirmationer blev desværre udskudt pga. corona-situationen. I stedet er der
fundet nye datoer i august. Men i skrivende
stund vides det ikke, om det vil være muligt,
eller om den store dag for de unge mennesker
skal udsættes endnu en gang.

Til kalenderen
Planlagte arrangementer i efteråret.
Man. 21. sep.: Sognecafé
Ons. 7. okt.: Sogneaften
Ons. 28. oktober: Sogneaften. ”Herreværelset” som er en musikalsk duo bestående af Villy Søvndal og Jens Hjort-Petersen kommer til
Villerslev forsamlingshus d. 28. oktober 2020,
hvor de vil underholde med melodier og sange
med håb, længsel og ikke mindst tilværelsens
underfundighed krydret med Villys lune for
tællinger om livet – også det politiske.

Længsel efter
den anden side
Danmark har været lukket ned! Helt eller
delvist. En ny situation, som er fremmed
for de allerfleste af os. Vores bevægelsesfrihed er hæmmet. Den grundlovsgivende
forsamlingsfrihed er indskrænket. Tomme
kirker måtte påskemorgen forkynde den
tomme grav. Så lidt evangelium er der da
i situationen!
Nyhederne har været præget af den
onde, usynlige fjende, virus, kaldet corona
- og selv om vi stadigvæk hører om den, så
er den ingen nyhed længere. Men den gør, at
vi ikke kan vide os sikker, for hvornår er det os,
der bliver angrebet?
Dens tilstedeværelse påvirker os - ikke blot
praktisk og fysisk - men også sindsmæssigt. Måske også åndeligt. Usikkerhed, frygt, angst og
ensomhed er coronaens følgesvende. Nogle af
os kan (sagtens) for en tid undvære det daglige
fælleskab med andre og det sociale liv, som vi
er vant til. Men for andre har det nogle omkostninger, som det kan være svært at leve med.
Vidste vi så bare, hvornår det får en ende? Det
ved vi ikke, og tanken om, at det kan vare måneder (for ikke at sige år) føles både håbløst og
meningsløst.
I forbindelse med corona-krisen taler vi om
”den anden side” - om en tid efter krisen. Det
er den, vi længes efter. Vi længes er at komme
på den anden side. Her er det ikke ”himmellængsel”, der er tale om, men længslen efter at
kunne leve og bevæge os i frihed; længslen efter igen at være en del af de sociale og kirkelige
fællesskaber, som vi er en del af.
Vi støtter og opmuntrer hinanden så godt, vi
kan. Det er godt, for daglig opmuntring trænger
vi alle til. Som det så vist står skrevet i Ordsprogenes Bog kap. 12. v. 25: Bekymringer knuger
en mands hjerte, et opmuntrende ord gør ham
glad. Bekymringer kan vi få nok af lige nu. Hvad
sker der med os selv og med vore familier? Og
med vore fællesskaber, både de folkelige og
de kirkelige? Hvornår bliver hverdagen og livet
normalt igen? Jo, alle disse tanker kan knuge

os og gøre os skræmte. Men vi skal ikke lade
os skræmme. Vi skal opmuntre hinanden og
minde hinanden om, at vi er i Guds hænder uanset hvad der sker med os og vort samfund.
Vor situation lige nu er som den, billedet her
på siden viser. Træerne i forgrunden står med
deres mørke stammer og grene. Lyset, himlen
er i baggrunden. Men bladknopperne er fulde
af saft og kraft, og de springer ud igen. Der bliver igen blade på de mørke grene.
Det kan se sort ud, men der er håb, sådan som
vi læser om det i Jobs Bog (kap. 14. v. 7-9): For
et træ er der håb, hvis der fældes, kan det skyde igen: det holder ikke op med at sætte friske
skud. Selv om rødderne er gamle, og stubben
dør i mulden, gror det igen, så snart det mærker
vand, og sætter grene som et nyplantet træ.
Når der er håb for et træ, hvor meget mere
så ikke for os. Påskens budskab om, at Jesus er
opstået fra de døde og lever, gælder i dag. Han
brød igennem mørket med sit opstandelseslys.
Han sejrede over det onde, over synden og døden, og graven kunne ikke holde på ham.
Mange af os har en længsel efter at komme
i kirke, efter at kunne fejere gudstjeneste sammen. I skrivende stund ved ingen af os, hvornår vi igen får lov til at åbne kirkens dør. Men
så meget ved vi: vi er ikke ladt alene. Gud er
med sin menighed også de dage, hvor vi ikke
kan mødes.
Gud give, at vi alle må holde modet oppe og
komme igennem den svære tid, vi lever i lige
nu!
Lillian Risum, sognepræst
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Gudstjenester - juni - juli - au

Ret til ændringer forbeholdes – pga. corona-situati
DATO

VISBY

HASSING

31. maj Pinsedag

9.00 LR			

1. juni 2. pinsedag

Provstigudstjeneste på Ashøje i Hurup 10.30

7. juni Trinitatis s.			
14. juni 1.s.e.t.

VILLERSLEV

10.30 LR

10.30 LR			

21. juni 2.s.e.t.

Pastoratsgudstjeneste på Skyum Østerstrand 10.30 LR

28. juni 3.s.e.t. 					
5. juli 4.s.e.t. 		

9.00 EKB			

12. juli 5.s.e.t.				
19. juli 6.s.e.t.			
26. juli 7.s.e.t.		
2. aug. 8.s.e.t.

10.30 LR

10.30 LR		
Gudstjeneste i præstegårdshaven i Visby 14.00 LR

9. aug. 9.s.e.t.			

9.00 LR		

16. aug. 10.s.e.t.				
23. aug. 11.s.e.t.		

9.30 LR konfirmation			

29. aug. lørdag				
30. aug. 12.s.e.t				
				
6. sep. 13.s.e.t. 			

9.00 EKB		

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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Aage Langvang

ugust 2020

tionen
HØRDUM

SKYUM

10.30 LR

19.00 LR aftensang
9.00 LR

					

9.00 FEJ

Den 1. april havde Aage Langvang været
ansat som kirkesanger i Hassing i 50 år. I
den anledning havde Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd planlagt at afholde en
reception efter gudstjenesten i Hassing
Kirke. Dette satte coronaen en stopper for.
I stedet blev der afholdt en lille højtidelighed i konfirmandstuen i Visby med menighedsrådsmedlemmer, der som foreskrevet holdt god afstand fra hinanden. Aage
Langvang havde ikke haft timer nok til at
få Dronningens medalje. I stedet fik han
overrakt en speciallavet guldmedalje med
inskriptionen: Kirkesanger 50 år. Vi håber
på et senere tidspunkt at kunne invitere til
reception.
Sognepræsten

			
10.30 LR
9.00 LR
9.00 LR

		

10.30 LR

10.30 LR

			

11.00 LR konfirmation

10.00 LR konfirmation
10.30 LR velkomst nye
konfirmander

		

10.30 FEJ

ag Bjerg
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.

Alle aktiviteter hen over sommeren er
indstillet.

Korshærskredsen

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

Alle aktiviteter hen over sommeren er
indstillet.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pga. corona-situationen er aktivitets kalender
for Kløvermarken/pensionistforeningen/
aktivkomiteen meget uvis.
Efter de sidste nye tiltag, skal vi ikke regne med
at der bliver aktiviteter i pensionistforeningen,
aktivkomiteen eller åben på
Kløvermarken før d. 1. september 2020.
Så derfor nævnes ingen aktiviteter i dette kirkeblad. Vi håber, vi har masser af aktiviteter i det
næste blad.
Hvis situationen ændrer sig, skal vi nok lade jer
det vide.
Her fra Kløvermarken ønsker vi jer alle en god
sommer. Pas godt på jer selv.
Fra uge 36 håber vi at kunne begynde med:
Strikkeklubben. Hver onsdag 14.00 - 16.00.
Torsdagsklubben. Hver torsdag 9.30 - 11.30.
Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug
af computer m.v.
Husk at sætte X i kalenderen d. 10. september,
hvor der er grisefest kl. 17.00.
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Hyggeeftermiddag
Der er ingen hyggeeftermiddage i sommer,
men det bliver der forhåbentligt igen til
efterår.

Gudstjenester på
Kløvermarken

Der er ingen gudstjenester på Kløvermarken i
sommer. Det må vi leve med. Men jeg vil gøre
opmærksom på, at der jo er gudstjenester i
radioen på P1 hver søndag kl. 10. Hver dag fra
mandag til lørdag er der morgenandagt fra Københavns Domkirke. Andagten kan man høre
på DAP-kanalen P2 eller i tv på DR2. Det er kl.
8.05. Jeg håber, at mange af jer gør brug af disse
muligheder. For selv om vi ikke kan være sammen til gudstjeneste, så kan vi på afstand være
sammen om salmesangen og de ord fra Gud, vi
lytter til gennem radio og fjernsyn. Morgenandagten er også en god anledning til at sige Gud
tak for livet og til at bede for vore familier og
venner – og ikke mindst om, at corona-virussen
må blive overvundet.
Sognepræsten

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.
Offentligt orienteringsmøde 9. juni.
Bemærk: NY DATO.
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 tirs. 9. juni kl. 19.30: For
Hørdum og Skyum sogne.
Konfirmandstuen i Visby tirs. 9. juni 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. Se også den valgavis, der er udgivet af Distriktsforeningen af Menighedsråd for
Sydthy provsti.
Nyt menighedsråd for Hørdum-Skyum i 2020
-2024
Du er inviteret til at deltage i orienteringsmøderne den 9. juni.
Gennem århundreder er folk blevet døbt, konfirmeret, gift og begravet. Der blev også holdt
gudstjenester, før vi fik menighedsrådene i
1903, og sådan skal det stadig være.
Hvorfor er det vigtigt, at vi får valgt et nyt menighedsråd? Svaret er, at folkekirken skal være,
hvor folket er, dvs., at folkekirken skal være til
stede lokalt – også i vore fem sogne.
Menighedsrådet skal tage sig af alt det, der
ligger ’’uden om gudstjenesterne’’, og rådet
skal varetage vore lokale interesser. Rådet skal
udtale sig, når pastoratets grænser skal flyttes,
og når der skal ansættes en ny præst. Rådet
skal ansætte gravere, organist, kirkesangere,
korledere og andet personale. Rådet skal sørge
for, at vi har gode lokaler: et kirkecenter, et kirkekontor og tidssvarende graverhuse.
Hvis vi mister vort lokale menighedsråd, så
vil der stadig blive holdt gudstjenester, og kirkegårdene vil stadig blive passet, men det vil være
ansatte fra fremmede menighedsråd, der kommer til at løse opgaverne.
Hvis vi kommer under et nabomenighedsråd,
så vil korarbejdet og arrangementerne i kirkecentret blive nedprioriterede. De bygninger,
der ikke er fredede, vil måske blive sat til salg.
Uden egne lokaler, så vil korene og arrangementerne få det svært. Det er vigtigt, at vi støt-

ter op om folkekirkens arbejde i vore sogne.
Derfor: Deltag i orienteringsmødet den 9. juni
og i valgforsamlingen den 15. september. (I år
holdes det lovpligtige menighedsmøde (’’generalforsamlingen’’) som en del af orienteringsmødet den 9. juni).
Hørdum–Skyum Menighedsråd
Menighedsrådsvalg 2020 i
Visby-Hassing-Villerslev
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 i Visby præstegård er
der orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalget i 2020.
Også i vores sogne vil vi gerne gøre opmærksom på muligheden for, at du kan gøre din indflydelse gældende ved at stille op til valget. Det
er et spændende og anderledes arbejde at sidde i menighedsrådet. Vi har to store områder at
arbejde med. Vi skal for det første tage vare på
kirkerne og kirkegårdene, som er vores kulturarv. Og for det andet skal vi sikre et menighedsliv, med de muligheder vi har her i området.
Vedr. kirkerne har vi 2 projekter at arbejde
med. I Visby kirke skal vi have etableret et andet varmesystem, da det gamle er slidt ned, og
i Villerslev kirke skal der nye vinduer i.
Vedr. menighedslivet er vi med til at arrangere
sognecafe i Koldby, som gælder for alle sognene i pastoratet, og desuden hjælper vi til med
minikonfirmander og konfirmandundervisningen. Vi prøver også at arrangere sogneaften,
når muligheden opstår.
Vi holder menighedsrådsmøder hver anden
måned, og de holdes i konfirmandstuen i Visby
fra kl. 19.00. Vi har det rigtig hyggeligt med hinanden, og arbejdet bliver gennemført i en sober atmosfære. Vi slutter aftenen af med kaffe
og kage, hvor vi får udvidet vores horisont om
nærområdet.
Vi skal være 3 fra hvert sogn men pt. er der
kun 2 fra henholdsvis Hassing og Visby sogne.
Ikke alle i det nuværende menighedsråd genopstiller, så har du lyst, tid og interesse i menighedsrådets arbejde, er du meget velkommen til
at stille op til menighedsrådsvalget, og under
alle omstændigheder er du velkommen til orienteringsmødet d. 9. juni.
På vegne af menighedsrådet – valgudvalget
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Modtager:

Spaghettigudstjeneste
Vi håber, vi igen kan holde gudstjeneste sammen i august. Også for mindre og større børn
med deres forældre.
Derfor vil vi gerne invitere forældre og børn – herunder minikonfirmander – til spaghettigudstjeneste i Hørdum Kirke fre. 21. aug. kl. 17. Her vil vi synge sammen og høre lidt godt
fra Bibelen.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Kirkecentret i Koldby.
Det er gratis at deltage.

Friluftsgudstjeneste på Skyum Østerstrand
Der afholdes friluftsgudstjeneste for hele pastoratet søndag d. 21. juni kl. 10.30 ved Skyum
Østerstrand.
Efter gudstjenesten er Hørdum-Skyum menighedsråd vært ved et let traktement.
Medbring noget at sidde på.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Skyum Kirke
Hørdum-Skyum menighedsråd og sognepræsten

Havegudstjeneste i Visby den 2. august
Igen i år planlægger vi at afholde gudstjeneste i præstegårdshaven. Det er for alle fem
sogne. Gæster udefra er også velkomne! Det er søndag den 2. august 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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