Kirkebladene i Danmark

Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

1 - 2020/2021
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 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 (orlov) 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

Personalenyt
Vi har måttet sige farvel til Anna Ploug Isaksen, der var korleder for voksenkoret. Hun
fik udvidet sit arbejdsområde i det pastorat,
hvor hun er ansat som organist, hvilket ikke
kunne forenes med opgaven som korleder
hos os. Vi siger tak for tjenesten og ønsker
hende alt godt fremover.
Den nye korleder er pastoratets organist
Sune Grud Enevoldsen, der nu har fået udvidet sit arbejdsområde. Velkommen!
Alle tre kor, spirekoret, juniorkoret og
voksenkoret samles til korøvelser, når det
er muligt, men pga. corona-restriktionerne
medvirker de normalt ikke ved gudstjenester i kirkerne p.t.

Indsamlinger

Visby
Høstoffer

1300.00 kr.

Hassing
Høstoffer

732.00 kr.

Villerslev
Høstoffer

1500.00 kr.

Hørdum
Høstoffer

1157.00 kr.

Skyum
Høstoffer

927.50 kr.

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 15. januar 2021.
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Julekrybben på forsiden er lavet af
minikonfirmanderne.

Har mennesket en fremtid?

Faktisk havde jeg som overskrift skrevet: ”Har
Gud en fremtid?” Men det var vist for dumt!
For er Gud Gud, så er det jo indlysende. Selvfølgelig har han en fremtid. Men hvilken fremtid?
En fremtid sammen med mennesker? Eller en
fremtid uden mennesker?
Det interessante er imidlertid: har Gud en
fremtid sammen med os – eller må han gå ind i
fremtiden uden os?
I en avis så jeg for nogle år siden en spændende og sigende overskrift: Fremtiden har rod
i fortiden! Det er jo umuligt at tænke sig en
fremtid uden en fortid. Hvad der skete i fortiden er en forudsætning for at forstå nutiden.
Med mindre altså, at man lukker øjnene for, at
det, der skete i går, har betydning for det, der
sker i dag. Og fremtiden bygger på både fortid
og nutid. Det er vist ikke til at komme udenom,
lige så vel som det er indlysende, at der er en
sammenhæng mellem årsag og virkning.
Dette skrives i en tid, der er præget af en
yderst usikker fremtid, for med coronaens hærgen – ikke blot i Danmark, men i hele verden –
kan vi midt i vor træthed godt blive opgivende
og tænke, at vi går en grum fremtid i møde. En
fremtid, hvor vort liv på mange områder er sat
i stå, og hvor livsglæden og livslysten let kan
forsvinde, for hvornår får vi igen mulighed for
at leve en såkaldt normal tilværelse – bl.a. med
familie og venner? Så har vi en fremtid? Det har
vi selvfølgelig. Men hvilken fremtid? Midt i det,
der kan synes håbløst, kan vi alligevel skimte et
håb – for coronaen har ikke det sidst ord. Det
må vi tro på, og det må vi holde fast i.
Her ved advents- og juletid bliver vi alle – enten vi vil det eller ej – mindet om, at der er en
fortid, der lever i nutiden. Fortiden indhenter
os hver eneste jul! Al vor julehalløj er ikke opstået ud af den blå luft. De fleste i dagens Danmark ved trods alt, hvorfor vi fejrer jul – måske
efter sekunders tænketid! Så kommer svaret:
”Fordi Jesus blev født.” Dvs. at vor jul har rod i
fortiden. Uden fortiden ingen jul. Uden en bestemt person med navnet Jesus ingen jul.
Det betyder imidlertid ikke, at det smukke
Dannebrog med korstegnet bliver hejst for Jesus i julen. Trods alt er han mere eller mindre

gået i glemmebogen hos de fleste. Vel, det
smukke juleevangelium om Maria og Josef,
englene, hyrderne og det lille Jesus-barn bliver
repeteret – vel mest for at minde os om, at vi
trods alt lever i en kultur, der har været (er?)
præget af denne enestående mand, der fandt
sin vugge i et udhus. Og så er det for nogle en
sød og gribende historie, som de fleste – både
store og små – vist må føle sig tiltrukket af.
I virkeligheden afhænger menneskets fremtid
af dette evangelium (gode budskab) fra fortiden. Der er jo indhold i den fortælling. Indhold
der griber os år for år. Har man imidlertid fantasi nok, kan man sagtens forestille sig, at Marias
søn og Guds Søn aldrig blev født. Holder denne
forestilling, så går både det enkelte menneske
og menneskeheden en grum fremtid i møde. Så
indhenter fortiden os. Nemlig den fortid, hvor
mennesket for altid er ladt i stikken.
Men forestillinger holder ikke altid. Heldigvis.
Jesus er Guds åbenbarede røst fra fortiden, der
rækker ind i båden nutiden og fremtiden – og
kirkeligt sagt også i evigheden.
Det er den røst, vi hører hver eneste gang, et
lille barn (eller en voksen) bliver døbt til at høre
til i et fællesskab med Jesus Kristus og hans menighed.
Det er den røst fra fortiden, vi hører hver eneste gang, vi knæler ved nadverbordet og får rakt
syndernes forladelse i skikkelse af brød og vin.
Den røst bærer os i nutiden og ind i fremtiden. Den røst møder vi hver gang, Jesus træder
ud af den gamle Bibelbog og fortæller os, at
han er nøglen til vor fremtid.
At Jesus Kristus er nøglen til vor fremtid,
det er noget, som den almægtige Gud har bestemt. Uden ham er vor fremtid ikke noget at
råbe hurra for, skal vi tro Det Nye Testamente.
Så ville vi nemlig være uden Gud og uden håb
(jf. Efeserbrevet 2,12). Det kan nogle selvfølgelig leve med. Og de lever endda godt med det.
Og så har man hverken brug for at møde Guds
fuldkomne kærlighed i det barn, der blev født
julenat eller i den mand, der hang på korset
langfredag. Men så ser fremtiden også dyster
ud – for det menneske, der lever uden Gud, lever i sig selv og med sig selv.
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Gud har en fremtid. Ja! Og den fremtid vil han
dele med os, der skal fejre jul i 2020. For jul i
kirke og hjem skal vi fejre. Det kan corona-virusset ikke hindre os i! Gud har faktisk lyst til at
dele sin fremtid med os. Han har nemlig set, at
vi mennesker er bedst tjente med, at vi ikke går
alene ind i fremtiden. Så er vi nemlig fortabte
og uden håb.
Han kom selv og slog følgeskab med os den
nat for et par tusinde år siden, da han åbenbarede sig for os i et menneskebarn, der fik
navnet Jesus, hvilet betyder ”Gud frelser”. Dét
navn var valgt med omhu. Jesus kom for at leve

op til det, der ligger i det navn. Det er faktisk
vor trøst her i corona-tiden. For nogle måske
den eneste trøst.
Som hans discipel Johannes kunne skrive det
mange år efter. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv” (Johannesevangeliet 3,16).
Så har vi jo en fremtid!
Med ønsket om en velsignet advents- og julehøjtid i alle hjem i de fem sogne.
Lillian Risum, sognepræst

Årets konfirmander

Hassing Kirke - Foto: Fotografen - Thisted.
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Skyum Kirke

Foto:
Fotografen - Thisted.

Hørdum Kirke - Foto: Fotografen - Thisted.
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Gudstjenester - december 2020 - janu

Ret til ændringer forbeholdes – pga. corona-situati
DATO

VISBY

29. nov. 1.s.i advent		

HASSING

10.30 LR		

6. dec. 2.s. i advent			
13. dec. 3.s. i advent

VILLERSLEV

10.30 LR

9.00 LR				

20. dec. 4.s. i advent		

10.30 LR		

24. dec. juleaften
16.30 LR
13.30 LR
14.30 LR
				
25. dec. juledag				
				
26. dec. 2. juledag		
		

9.00 LR Inds. Børne-			
gens Fællesråd			

27. dec. julesøndag			

10.30 LR

1. jan. nytårsdag				
				
3. jan. helligtrekongers s.

10.30 LR Inds. Det			
danske Bibelselskab

10. jan. 1.s.e.h.3 k.			
14. jan. torsdag

9.00 LR

19.30 LR 				

17. jan. 2.s.e.h.3 k.					
24. jan. sidste s.e.h. 3 k.				
31. jan. septuagesima		
7. feb. seksagesima

10.30 EKB			

10.30 LR			

14. feb. fastelavn			
21. feb. 1.s. i fasten		

9.00 LR

10.30 LR		

28. feb. 2.s. i fasten					

HUSK MUNDBIND
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LR = Lillian Ris

Kirkebil bestilles hos Snedsted T

uar - februar 2021

tionen
HØRDUM

SKYUM

14.00 LR
9.00 LR

				

10.30 LR

9.00 LR
15.30 LR
Hørdum Hallen

15.30 LR
Hørdum Hallen

10.30 LR Inds. Børnesagens Fællesråd

			
			

10.30 LR Inds. Børnesagens Fællesråd

9.00 LR

Aftengudstjeneste
i Visby
Når der torsdag 14. januar kl. 19.30 er
aftengudstjeneste, er julen og nytåret
ovre. Måske nåede man ikke at komme i
kirke – eller der var ikke ro og stilhed til at
tænke over julens budskab. Men til aften
gudstjenesten, 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 konfirmandstuen.
Alle er velkomne.

14.00 LR Inds. Det
danske Bibelselskab
9.00 LR
10.30 LR

				

					

9.00 FEJ

10.30 LR

			
9.00 LR
10.30 LR
14.00 LR

k

mu

s

Turistbusser, tlf. 97 93 40 57 senest kl. 12 dagen før

Hu

sum – FEJ = Frits Erik Jensen – EKB = Else Kaag Bjerg

en

10.30 FEJ

i
ndb i nd i k

rk
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Juleaften
Juleaften ser vi alle frem til – både børn og voksne. Juleaften er noget specielt, for vi skal
hygge i familien, spise en god julemiddag og have gaver.
Mange af os indleder juleaften med at gå i kirke i løbet af eftermiddagen. Men i år vil der
næppe være plads til alle, som gerne vil i kirke den 24. december. Det skyldes corona-restriktionerne, der siger, at vi ikke må fylde kirkerne op. Hver anden kirkebænk skal stå tom. Derfor
vil en del muligvis komme til at opleve, at de kommer til en lukket kirkedør, fordi pladserne er
fyldt op. Det håber menighedsrådene, at alle har forståelse for. Ligeledes bedes man respektere de frivillige og kirkebetjeningen, der vil anvise de pladser, hvor man må sidde.

VISBY, HASSING OG VILLERSLEV KIRKER
I disse kirker må hver familie fylde 1 bænk. Når bænkene er brugt, bliver døren lukket. Personale og frivillige vil anvise, hvor man må sidde. Gudstjenestetider er som følger:
Hassing kl. 13.30.
Villerslev kl. 14.30.
Visby kl. 16.30.

HØRDUM HALLEN
Gudstjenesterne i Skyum og Hørdum er flyttet til Hørdum Hallen, hvor der er gudstjeneste kl. 15.30. Her bliver stolene stillet op, så de følger forskrifterne. Personale og frivillige vil anvise pladser. Når der er fyldt op, bliver døren lukket.

JULENS ØVRIGE GUDSTJENESTER
Fik man ikke en plads i kirken eller hallen juleaftensdag,
så har man mulighed en af de øvrige dage, idet der er
gudstjenester både juledag, anden juledag og julesøndag (27. dec.)
Så hjertelig velkommen til en af julens gudstjenester.

CORONA-SITUATIONEN KAN ÆNDRE SIG

s

mu

Restriktioner omkring begravelser
og bisættelser kan også ændre sig,
og det må vi tage med.
Sognepræsten
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Vær opmærksom på, at restriktioner pga. coranaen kan ændre sig,
så forholdene omkring
julegudstjenesterne og andre
gudstjenester kan ændre sig.

Minikonfirmanderne i gang med at lave
et maleri om den
barmhjertige samaritaner
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De nye menighedsråd
De nyvalgte menighedsråd tiltræder første søndag i advent. I næste nummer af Sognenyt kan
man læse, hvordan menighedsrådene har konstitueret sig.
Følgende er valgt:
Hørdum-Skyum Menighedsråd
For Hørdum Sogn
Gitte Bjerregaard
Martin Kristian Nielsen
Lene Dorete Junget
Mathias Frostholm
Sarah Møldrup Frostholm
Stedfortrædere
Niels Anders Frøkjær Smed
Gustav Sieg Sørensen
For Skyum Sogn
Martin Aeppli
Anna-Marie Brogaard Aeppli
Majbrith Søgaard
Visby-Hassing-Villerslev Menighedsråd
For Visby Sogn
Knud Brogaard Madsen
Holger Mouritsen
For Hassing Sogn
Kirsten Roursgaard Rasmussen
Lise Stigaard Tølbøll
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For Villerslev Sogn
Carsten Kobberø
Kristen Sørensen Krabbe

Fra salmebogens bønnebog
(Bøn nr. 57)

Tynget af bekymringer
Herre, min Gud!
Stor trængsel af ramt mig.
mine bekymringer truer med at knuse mig,
jeg ved hverken ud eller ind.
Gud, vær mig nådig og hjælp!
Giv mig kraft til at bære,
hvad du lægger på mig.
Lad ikke frygten få magt over mig.
Sørg du i godhed for mine kære.
Barmhjertige Gud, tilgiv mig alt,
hvormed jeg har syndet
mod dig og mod mennesker.
Jeg stoler på din nåde
og lægger mit liv i din hånd.
Gør du med mig, som du vil,
og som det er godt for mig.
Hvad enten jeg lever eller dør,
er jeg hos dig,
og du er hos mig, min Gud.
Herre, jeg venter på din frelse
og på dit Rige.

Program for
Indre Mission i Hørdum
og omegn
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 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

Det er glædeligt, at der nu igen kan holdes
gudstjenester på Kløvermarken til glæde for
beboerne. Desværre er der på grund af coronasituationen ikke adgang for offentligheden. Det
betyder, at de, der bor uden for plejehjemmet,
ikke har mulighed for at deltage i gudstjenesterne. Derfo bliver datoerne heller ikke offentliggjort.
Sognepræsten

Korshærskredsen

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

2. december - Julehygge. Andagt ved sognepræst Lillian Risum, Visby.
20. januar
10. februar

kirkehøjskolen

Velkommen til en ny møderække i Sydthy Provstis Kirkehøjskole.
Som mange vil vide, så vi os i marts måned,
på grund af covid 19, nødsaget til, med en enkelt undtagelse, at aflyse møderne i kirkehøjskolen resten af 2020.
Nu er vi igen ”på banen”. Vi har lavet aftaler
med tre kompetente foredragsholdere og har
for alle mødernes vedkommende fået husly i
Snedsted Sognegård.
For at kunne afvikle møderne i trygge rammer, har vi besluttet, at deltagerantallet ikke
må overstige 50. Man skal tilmelde sig hele forløbet med navn, e-mail og/eller telefonnr.
Selv om det byder os meget imod at holde
højskole uden fællessang, har vi besluttet, at
sådan vil det være i vinter. En anden ændring i
forhold til det, ”vi plejer” er at møderne begynder kl. 19, og at fællesspisningen er byttet ud
med et lettere traktement i pausen.
Velkommen i Kirkehøjskolen. Vi glæder os til
at se dig.
Knud Erik Sørensen - Formand
Tors. 4. feb. kl. 19 – 21.30:
Emne: Bibelen 2020 – omkring bibelbrug og
oversættelse. Foredragsholder: Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring Søndre
Provsti.
Tors. 25. feb. kl. 19-21.30:
Emne: Forløsning under narkose – Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen. Foredragsholder: Lektor David Bugge, Aarhus
Tors. 18. marts kl. 19 -21.30:
Emne: Anna Anchers Rum. Foredragsholder:
Lektor Lillian Munk Rösing
Tilmelding og betaling:
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 2. februar
2021 kl. 12.
Prisen for de tre foredrag: 300 kr.
Man køber hele ”pakken”.
Tilmelding pr. mail til: tilmelding.sydthy@gmail.
com eller på tlf.: 97951184 mandag – torsdag
kl. 9-12.
Betaling kan ske kontant ved ankomsten eller til
konto nr.: 9087 0001354043.
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Modtager:

VI PASSER PÅ HINANDEN

BRUG MUNDBIND
• Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale
med offentlig adgang, er der krav om at du bruger mundbind.

• Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller

visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i
lokalet.

• Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler. Heller ikke når du
som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at
sætte dig ned igen på samme plads.

• Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.
TAK FORDI DU VISER HENSYN
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