Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

Ham takker alle vi med sang,
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
(Grundtvig DDS 729)

4 - 2020
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 – 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: Jane Svalgaard: 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 17. oktober 2020.
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Personalenyt
Hørdum-Skyum menighedsråd har taget
afsked med graver Martin Helligsø. Tak for
dit bidrag på kirkegården og i kirken. Menighedsrådet ønsker dig Guds fred og alt godt
fremover.
I hans sted byder menighedsrådet gravermedhjælper Jane Svalgaard velkommen som
ny graver.

Jane Svalgaard
Ny graver - Ja, det blev så mig, der fik min
drøm opfyldt – først som gravermedhjælper
og nu som graver på Hørdum kirkegård. Et
job, der glæder mig.
Mit navn er Jane Svalgaard. Jeg er gift med
Kenneth Svalgaard, og vi bor i Hørdum på en
lille gård.
Efter mange år i industrien og nedlukning
af Coloplast har jeg det sidste år brugt på
kurser inden for kirken og det grønne område. Dertil kommer kurser i blomsterbinderi
og -pyntning.
Så nu glæder jeg mig til at gøre brug af det,
jeg har lært og til at lære jer, som kommer på
kirkegården, at kende.
Fritiden bruges på min familie, tre børn og
to børnebørn; men også på mange af mine
andre sysler (haven, hækling, blomster og
andre kreative ting).
Med venlig hilsen Jane Svalgaard

Livet er for kort til..........

Kære læser.
Livet er for kort til…… Prøv lige at tænke lidt
over, hvilke ord, du selv vil sætte ind på prikkernes plads: livet er for kort til…….
Livet er for kort til……. Mange mennesker siger af og til denne sætning, fordi de foretager
prioriteringer i deres liv; fordi der er ting, der
er vigtigere at foretage sig end andre; fordi de
ikke vil spille tid på aktiviteter og mennesker,
der ikke giver afkast eller glæder.
Livet er for kort til, at vi spilder det. At vi
taber det af hænde. At vi lader det glide forbi.
Livet er for kort til, at vi ikke lever det!
Når vort liv nu er kort, så har mange af os et
indbygget ur, der siger, at der faktisk er meget,
vi gerne skal nå, inden det er for sent.
Derfor kommer tanken: nåede vi det, vi skulle?
Jo ældre vi bliver, desto stærkere presser dét
spørgsmål sig på.
Når svagelighed, sygdom og dødsfald i familien bliver en del af dagligdagen, så kommer erkendelsen: der var egentlig så meget, vi ikke nåede. Vi havde planlagt, men vi nåede det ikke.
Der var så meget, vi gerne ville have talt om,
men vi nåede det ikke.
Bare vi dog havde fået talt ud med hinanden,
men det blev for sent.
Og derfor nager det: vi skulle have sagt, men
vi sagde det ikke. Vi skulle have gjort, men vi
gjorde det ikke. Vi skulle have bedt om tilgivelse, men tog os ikke sammen. Vi skulle have tilgivet, men gjorde det ikke, da det var så svært.
(Vi tænkte ikke over, at livet er for kort til, at
vi ikke får gjort rent bord hver dag).
Når vi bliver gamle, så får vi tid til….
I Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente
står der nogle visdomsord, som det er værd at
mærke sig:
Alting har sin tid, for alt, hvad der sker under
himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes,
en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at
rydde (Pr. 3,1-2).
For alt er der et tidspunkt.
Det drejer sig for os om at finde dette tidspunkt. At udnytte tiden. I forhold til Gud. I forhold til os selv. I forhold til vor næste.

Den tid, der er gået, kommer som bekendt
aldrig igen.
Derfor gælder det om at udnytte tiden, at tale
med hinanden; at tilgive hinanden; at leve sammen medens man har hinanden.
Det er sagt, at vi bør leve, som om hver dag
er den sidste. Det er kloge ord, for dagen i dag
kan blive den sidste.
Det, som vi kan udrette eller gøre i dag, skal vi
ikke udsætte til i morgen.
Heller ikke spørgsmålet om tro, om Gud, kan
udsættes til et eller andet tidspunkt i fremtiden.
Fremtiden dukker måske aldrig op.
Min påstand er, at livet er for kort til ikke at
tro på Gud, på Jesus Kristus, – hver dag!
Det liv, som vi får givet at leve hver dag, har
Gud faktisk givet os, for at vi skal tro på ham;
leve med ham; have fællesskab med ham.
Livet er for kort til ikke at tage imod Guds
kærlighed, gaver og velsignelser med åbne
hænder og et åbent hjerte.
Men livet er langt nok til, at vi har mulighed
for at tage imod Guds tilbud om frelse, frihed,
fred og fællesskab I Jesus Kristus.
Og livet er langt nok til, at vi hver dag kan nå
at leve et meningsfuldt liv i kærlighed til Gud og
i kærlighed til vore nærmeste – og til dem, vi
ikke er helt så tæt på.
Men skal vi nå at leve i fællesskab med Gud,
medens tid er, så må vi have åndelig næring.
Ellers kan vi ikke leve et tros-liv, et åndeligt liv.
Dén åndelige næring hentes i Bibelen, i salmebogen, i bønnen, i gudstjenesten, i det kristne fællesskab.
Livet er langt nok til, at vi går på opdagelse
i Guds verden og der erfarer, at det er godt at
være døbt til et liv i følgeskab med den treenige
Gud og alle de andre, der også er døbte og tror
på ham.
Livet er for kort til ikke at tage imod Guds
velsignelse, sådan som den lyder hver søndag
i kirken:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Lillian Risum, sognepræst
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Gudstjenester - september - oktober

Ret til ændringer forbeholdes – pga. corona-situati
DATO

VISBY

HASSING

VILLERSLEV

30. aug. 12.s.e.t.				
6. sep. 13.s.e.t.			
13. sep. 14.s.e.t.

10.30 LR høst, inds.			

20. sep. 15.s.e.t.			
27. sep. 16.s.e.t.		
4. okt. 17.s.e.t.

9.00 EKB		

9.00 LR høst, inds.

10.30 LR høst, inds.			

9.00 LR			

11. okt. 18.s.e.t.			

10.30 LR

18. okt. 19.s.e.t.					
25. okt. 20.s.e.t.		

9.00 LR		

1. nov. Alle helgens dag			
8. nov. 22.s.e.t.		

9.00 LR

9.00 EKB			

15. nov. 23.s.e.t.				
22. nov. Sidste s. i kirkeåret

9.00 LR				

29. nov. 1.s.i advent		

10.30 LR		

LR = Lillian Risum – FEJ = Frits Erik Jensen – EKB = Else Kaa
Kirkebil bestilles hos Snedsted Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest
4

r - november 2020

tionen
HØRDUM

SKYUM

10.30 LR

		

10.30 FEJ

9.00 LR
10.30 LR høst, inds.

			

9.00 LR høst, inds.

10.30 LR
9.00 LR

					

9.00 FEJ

10.30 LR

Siden Kristi himmelfarts dag har vi holdt
gudstjenester i vore kirker. Dog med pladsbegrænsning, idet kirkeministeriet løbende
har udstedt vejledninger om, hvordan vi
skal forholde os i kirkens lokaler og på kirkegården. Det betyder, at vi skal holde afstand, hvorfor vi kun må stille få siddepladser til rådighed.
Det betyder, at vi ikke kan holde de arrangementer og gudstjenester, som vi gerne
ville. Bl.a. betyder det, at vi ikke kan holde
familiegudstjenester, og at korene ikke kan
synge i kirken.
Derfor går vi ind i et ”tamt” efterår med
de restriktioner, vi søger at efterleve.
Dog håber vi, at coronaen kan blive holdt
så meget nede, at kirken igen kan få lov til
at åbne kirkedøren og invitere alle indenfor samt fjerne de snore, der er spændt ud
mellem kirkebænkene.
Men indtil da må vi alle væbne os med
tålmodighed.
Sognepræsten

Kirkehøjskolen

10.30 LR

			
10.30 LR

				

Gradvis genåbning
af kirkerne

10.30 LR

Pga. usikkerhed i forhold til afvikling af Kirkehøjskole-aftnerne Corona-forsvarligt, udskydes efterårets program på ubestemt tid.
Undtaget er dog foredraget med Per Stig
Møller torsdag 1. oktober.
Hvorvidt arrangementet afholdes i Snedsted Sognegård som planlagt eller flyttes til
et andet sted, er uvist. Følg med på Sydthy
provstis hjemmeside.

14.00 LR

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 i efteråret er indstillet.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

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

Pga. corona-situationen er aktivitetskalenderen for Kløvermarken, pensionistforeningen og
aktivkomiteen stadig meget uvis. Derfor ved vi
ikke, hvornår vi igen kan komme i gang med aktiviteter. Derfor nævnes ingen aktiviteter i dette
nr. af Sognenyt.

Gudstjenester på
Kløvermarken

Der er mange, der savner at komme til gudstjeneste på Kløvermarken, både beboere og andre
ældre, der plejer at komme. Men der kommer
nok til at gå lang tid endnu, førend Kløvermarken bliver åben for offentlig adgang og dermed
også for gudstjenester. Det gode fællesskab
omkring Guds ord og gudstjenesten må vi nok
også undvære i efteråret. Desværre.
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 an6

ledning 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

Korshærskredsen

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

September
Den 21. afholdes storkredsmøde i Hurup Missionshus kl. 14.30, hvor vi får besøg af den nye
områdeleder Jonas Jacobsen, Ålborg.
Oktober
Den 14.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade
49 B, Hurup.
November
Den 18.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.

Sorggruppe

Et sorggruppeforløb er typisk 6-7 gange.
Man må gerne være med i flere forløb.
Vi mødes i Sognegården i Bedsted, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted.
Næste sorggruppeforløb starter torsdag
10. september 2020 kl. 15.30 – 17.
Har du spørgsmål, så kontakt
Else Bjerg
ELKB@km.dk
Tlf. 31 45 24 40

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
Valgforsamling 15. september

Angående det kommende menighedsrådsvalg,
så har der i juni været afholdt orienteringsmøder arrangeret af de to menighedsråd.
Det andet møde finder sted den 15. september på en såkaldt valgforsamling. Her afholdes valget til menighedsrådet. Følg også med
i dagspressen mv. ang. det kommende menighedsrådsvalg. Se også den valgavis, der er udgivet af Distriktsforeningen af Menighedsråd for
Sydthy provsti.
Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15.
september kl. 19.30:
Kirkecenteret i Koldby for Hørdum og Skyum
sogne,
Konfirmandstuen i Visby for Visby, Hassing og
Villerslev sogne.

Nyt menighedsråd for Hørdum-Skyum i
2020 –2024

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 støtter op om folkekirkens
arbejde i vore sogne.
Hørdum-Skyum Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2020 i
Visby-Hassing-Villerslev

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.
På vegne af menighedsrådet – valgudvalget
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Modtager:

Sogneaften i Villerslev Forsamlingshus
”Herreværelset”, som er en musikalsk duo bestående af Villy Søvndal og Jens Hjort-Petersen, kommer til Villerslev Forsamlingshus onsdag 28. oktober kl. 19.30, hvor de vil underholde med melodier og sange med håb, længsel og ikke mindst tilværelsens underfundighed krydret med Villys lune fortællinger om livet – også det politiske.
Kaffen koster 25 kr.
Der kan bestilles kirkebil.

Sogneaften i Kirkecentret i Koldby
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30 kommer sognepræst i Saltum - Alstrup pastorat og flyverpræst Kristian Gram Schjoldager og fortæller om sine oplevelser fra en udsendelse til Mali
med helikopterbidraget i juni, juli og august måned 2020.
Kaffen koster 25. kr.
Der kan bestilles kirkebil.

Sognecafé
Der planlægges sognecafé på følgende tidspunkter:
Man. 21. sep. kl. 14: Hygge- og sangeftermiddag.
Man. 19. okt. kl. 14. og mandag 23. nov. kl. 14.
Kaffen koster 25. kr.
Kirkebilen kan bestilles.
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