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Lysestagen
Vi er nu i den mørke tid. Tiden, hvor en del af
naturen er gået i dvale for at samle kræfter til
den tid, hvor lyset og varmen vender tilbage.
For os er det godt, at vi kan finde lysestagerne
frem, tænde et stearinlys og få lys og varme i
den mørke og kolde tid.
Hele efteråret har jeg haft to store lysestager gemt et godt sted i min kælder. De var
ikke i brug. I grunden til ingen nytte. Et par
store lysestager uden lys. Indtil da havde de
stået på alteret i Villerslev Kirke, men nu var
det dækket af. Døbefonten var pakket ind i
kraftigt papir, så her blev der ikke føjet nye
medlemmer til menigheden. Også disk og
kalk var gemt bort – og ventede på, at de igen
en dag skulle blive fyldt med brød og vin,
så menigheden på ny kunne forenes i Kristi
legeme og blod.
Prædikestolen var forseglet, så Guds Ord
ikke kunne forkyndes. Uden Guds ord kan et
menneske jo ikke leve, for ”Mennesket skal
ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der
udgår af Guds mund” (Jesus i Matt 4,4). Alteret var gemt bort bag ”nedrullede gardiner”
– så det føltes, som om der var et forhæng
mellem Gud og hans menighed. Det store
krucifiks, der hænger i korbuen var også indhyllet i kraftigt papir – en påmindelse om, at
den korsfæstede Jesus kan blive borte for os?
En lysestage uden lys. En prædikestol uden
Ordets forkyndelse. En døbefont uden dåb. Et
alter uden nadverelementer. Et krucifiks der er
skjult. For slet ikke at tale om den menighed,
der ikke var.
Alligevel. Der er håb. ”Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke,” (Joh 1,5). Lyset.
Guds lys: Jesus Kristus. Ind i en mørk og kold
verden kom han. Med lys og kærlighed fra
Gud. Ind i en mørk og kold verden kommer
han. Med lys og kærlighed fra Gud.
I adventstiden forbereder vi os. Tænker
over, hvordan verden ville have set ud, hvis
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Gud ikke havde sendt sit himmelske lys ind i
vore kolde og mørke hjerter. Så havde vi skullet famle os frem i blinde – åndeligt set – og så
havde Gud ikke været til at få øje på.
Men nu er han her! Hans lys er tændt og
lyser for os. I Jesus Kristus.
I ham er der liv, og det liv er menneskers
lys.
I adventstiden forbereder vi os. Tænker
over, hvad Jesu komme betyder for hans
menighed, for os, i dag. Er vi, som menighed
og som de individuelle kristne, vi er – som en
forladt og tildækket kirke, der er taget ud af
brug? Der ligger hen i dis og tåge og mørke?
Eller?
Har vi som børn julelys i øjnene? Fulde af
forventninger til den dag, hvor Guds stærke
lys skal bryde frem med en kraft og intensitet,
som vi ikke kan forestille os? Fulde af forventninger til det øjeblik, hvor den treenige
Gud for altid vil forenes med sin menighed?
Lyset vender tilbage. Til Villerslev Kirke.
Til vores kirke. Lysestagerne finder deres
plads på alteret; der vil igen være dåb og altergang, og Ordet vil blive forkyndt. Kirkeklokkerne vil kalde til gudstjeneste. Så er det op til
menigheden, om den hører kaldet.
Første søndag i advent begynder et nyt
kirkeår. Lyset vil igen være tændt i Villerslev
Kirke! Og med Grundtvig beder vi:
Thi beder vi: vor Gud! byg med,
lad her din Ånd regere!
Da bliver her et helligt sted,
jo længere, jo mere;
hver Herrens dag, hvert kirkeår
velsignet kommer, priset går
med livets ord på læbe. (DDS 328,3).
Lillian Risum, sognepræst

Vis mig dit ansigt før alt er forbi
At mødes ansigt til ansigt
betyder at blive set som den jeg er
og at se et andet menneske som den
han eller hun er.
At se hinanden ind i øjnene
er på en måde at se hinanden ind i hjertet.
Vores ansigt er nøgent. Det røber os.
Især øjnene.
De er sjælens vinduer ud mod verden
og ind i os.
Da jeg var lille, behøvede min Far ikke
at skælde ud eller bebrejde noget jeg
havde gjort. Et blik var nok.
Han så på mig, og jeg vidste hvad han mente.
Fars blik fulgte os. Opmærksomt. Og kærligt.
Somme tider strengt så vi var bange for at
møde hans øjne. Men vi kunne ikke undvige.
Blikket var som en magnet.
Jeg ønskede kun at hans ansigt lyste
imod mig.
Mit mindste barnebarn på 8 mdr.
vender aldrig sit blik væk fra os.
Hun løfter ansigtet mod stemmen
og ser os intenst ind i ansigtet.
Nysgerrigt og trygt.
Hun følger vore øjne og læser
hjertets usynlige besked.
Vi mødes ansigt til ansigt igen og igen.
Hendes tillid er uden frygt
og lyser imod os.
Men store børn (og mange voksne)
kan være svære at få øjenkontakt med.
Små lysskærme på Ipad og computer
suger al deres opmærksomhed til sig.
Øjnene bliver stive i hovedet,
og de ser ikke andet end det
spil de er i gang med.
Hvad sker der med vores menneskelige
fællesskab den dag vi ikke mere
har øjenkontakt med hinanden?

Kan vi læse hinandens længsel og
kærlighed uden at se hinanden
ind i øjnene?
”Vis mig dit ansigt før alt er forbi,
så er vi begge til stede”
siger Benny Andersen i Mørkets sang.
Når fremmede i ældgammel tid
blev ført frem foran kongen eller høvdingen,
afhang alting af kongens ansigt.
Hvis kongen løftede sit ansigt
mod de fremmødte,
betød det fred og forlig.
Men hvis han så bort
og lod sit ansigt mørkne over dem,
betød det krig og udslettelse.
I søndagens gudstjeneste
møder vi Guds ansigt løftet
mod os med fred.
Hans ansigt lyser over os
før vi vender hjem
til vores hverdag og familie.
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Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig.
Herren løfte sit ansigt mod dig
og give dig fred.

med et stort kors i midten.
Midt i korset
lige hvor korsarmene krydser hinanden
lyser Kristi ansigt.
Vi møder Gud ansigt til ansigt
i Jesus Kristus.

Guds ansigt lyser over hvert eneste
menneske, ung eller gammel,
lyser over barnet som døbes med
tre håndfulde vand,
lyser over den døde i kisten.

Og hver gang vi ser ind i et
andet menneskes ansigt, og der
ser en søster eller bror
er det Guds ansigt som lyser over os.

I en af Ravennas smukke basilikaer,
S. Apollinare in Classe,
er loftshvælvingen et himmelblåt
mosaikbillede

INGE HERTZ AARESTRUP

Pastoratets hjemmeside

Nye i menighedsrådet

Hjemmesiden for de fire sogne er forældet
og ude af drift. Vi arbejder på at oprette en
ny hjemmeside. Indtil da beder vi om tålmodighed.
Gudstjenestelisten kan ses på www.sogn.dk
under de enkelte sogne, hvor der også findes
andre nyttige oplysninger. Eller man kan gå
ind på www.sydthyprovsti.dk hvor der også er
informationer om vort pastorat.

Hassing og Heltborg menighedsråd har fået
nye ansigter. I Hassing er Nanna Søndergaard
trådt ud, og 1. suppleant Anna Marie Jensen er
trådt ind. I Heltborg er Robert Christensen og
Per Skaarup trådt ud. I deres sted er indtrådt
Bente Egeberg og Carsten Pedersen. Vi siger
en stor tak til de tre, der trådt ud og hjertelig
velkommen til de nye.

SOGNEAFTEN/FORTÆLLEAFTEN
i Villerslev Forsamlingshus
Tors. 6. marts 2014 er der igen sogneaften i Villerslev Forsamlingshus. Denne gang kommer Jørgen Frost, Viborg (tidligere Bedsteddreng og sognepræst v. Egeris Kirke, Skive). Det bliver en fortælleaften med sang og musik.
Aftenen begynder med fællesspisning kl. 18.00. Pris herfor (inkl.
kaffe) er 100 kr.
Tilmelding senest tors. 27. feb. til Kirsten R. Rasmussen på 9794
6600/2941 7899 el. Præstegården 9795 1133 el. liris@km.dk
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Genåbning af Villerslev Kirke
1. søndag i advent den 1. dec. kl. 10.
Nu bliver der igen mulighed for at gå til gudstjeneste i Villerslev Kirke! Hele pastoratet er
velkommen til at begynde det nye kirkeår i
Villerslev Kirke, idet kirken genåbnes ved
gudstjenesten søndag den 1. dec., som er 1.
søndag i advent. Gudstjenesten begynder kl.
10.00 (bemærk tidspunkt), og der er kirkebil.
Kirkens dåbsfad, dåbskande, alterlys m.v. vil
blive båret ind i kirken af konfirmander som et
symbol på, at livet og lyset nu vender tilbage
til Villerslev Kirke. Nordvestjysk Pigekors
Spirekor i Hurup medvirker. Efter gudstjenesten serveres der kaffe i våbenhuset.
Alle er velkomne – husk at tage naboen med!

Juleoptog og gudstjeneste
i Hassing
Igen i år er der juleoptog i Hassing.
Det er i år flyttet til den 3. søndag i advent
den 15. december.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.
13.00.
Herefter er der juleoptog gennem byen. Alle
er velkomne til at deltage med et køretøj i
optoget.
Det bliver spændende at se børns og voksnes
kreativitet igen i år.
Efter optoget er der hygge hos J. A. Plast, hvor
der bl.a. kan købes gløgg og æbleskiver.
Alle er velkomne til en hyggelig og festlig
eftermiddag.

Adventsgudstjeneste
i Heltborg Kirke
Torsdag den 5. dec. kl. 19.30 er der adventsgudstjeneste ved Hørdum korene under ledelse af Bente Bliksted. Aftenen sluttes i forsamlingshuset med kaffebord, hvortil enhver er
velkommen.
Heltborg menighedsråd

Aftengudstjeneste i Visby
Når der tors. 9. jan. kl. 19.30 er aftengudstjeneste, 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
gudstjeneste liturgi, vil der være mulighed
for stille eftertanke – for at overveje, hvad der
kan ligge i ordet ”hinanden”. Betyder vi noget
for hinanden i kirken, eller? Ind imellem præstens oplæg vil der være orgelspil, hvor man
kan sende stille bønner op til Gud, der er på
vandring med os!
Efter gudstjenesten er der kaffe i præstegården, hvor vi vil synge salmer fra Salmebogen.
Alle er meget velkomne.
Sognepræsten

Fastelavn

Gudstjeneste med tøndeslagning i Visby
Det er fastelavns søndag den 2. marts. Vi fejrer gudstjeneste sammen i Visby Kirke. Det er
en familiegudstjeneste, der begynder kl. 10.
Børnene må meget gerne komme udklædt.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i
præstegårdens lade.
Derefter serveres varm kakao og boller i konfirmandstuen.
Vi glæder os til at se mange, både børn og
voksne fra hele pastoratet.
Med venlig hilsen
menighedsrådene og sognepræsten
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Konfirmandaften
onsdag den
2. oktober 2013
En smuk efterårsaften var der foredrag i
Kirkecentret i Koldby i forbindelse med en
fælles konfirmandaften for konfirmander
og forældre fra Hørdum, Skyum, Stagstrup, Harring, Visby, Heltborg, Villerslev
og Hassing sogne.
Foredraget blev holdt af Anders Kofoed
Pedersen, som i dag ejer firmaet Travelape.
Han er gift med Maria, har rejst i 80 forskellige lande og startede for syv år siden med at
holde det første foredrag. Anders har oplevet
meget i sit liv og har desuden deltaget i Robinson ekspeditionen i 2003.
Gennem en glad, frisk og hurtigt talende
opstart fik Anders godt fat i de unge konfirmanders opmærksomhed. Han startede med
at fortælle om sin baggrund. Anders stammer
fra Thyholm, men bor i dag i København.
Han blev mobbet i Folkeskolen, og selvom
han havde et fællesskab med 4 drenge i klassen, var det ikke et godt fællesskab. Han blev
ofte udsat for ubehagelige ting, og holdt sig
mest til, hvad de syntes, han skulle gøre.
Hans far døde, da han var 11 år gammel, og
da han var 16 år, rejste moderen til Grønland
sammen med tre søskende. Anders valgte på
daværende tidspunkt at blaffe til Rumænien,
hvor hans søster boede. Tæt på Budapest blev
Anders sat af og måtte så erfare, at hans pas
lå i den netop forsvundne bil. Dette var hans
første udfordring. Det lykkedes ham dog
efterfølgende at få et nyt pas og at gå ca. 200
km. ind i Rumænien.
Anders fortalte, at hans liv fik et vendepunkt, da han startede på efterskole. Her blev
han glad og fik masse af støtte, opbakning og
gode venner. Han begyndte at føle, at han var
noget værd. Anders stillede spørgsmålet ud i
rummet til de unge konfirmander: ” Har du
ønsket at være en anden, end den du er?” og
han viste en kort musikvideo. Han rejste lige6

ledes spørgsmålet om alle mennesker ikke er
lige meget værd? og viste billeder af forskellige typer, såsom babyer, kendte politikere, en
misbruger og en pæn ung pige. Anders’ pointe
er, at alle mennesker har samme værdi, og alle
mennesker fortjener respekt. Han understregede desuden: ”Den måde du behandler andre
mennesker på, bestemmer hvem du er.”
Anders gav et eksempel med en 100 kr. seddel og spurgte de unge mennesker om, hvor
meget den var værd. Herefter spyttede han
på den, krøllede den sammen, rev den over
og trampede på den. Det vakte opsigt blandt
de unge konfirmander. Han spurgte herefter,
om nogen ville have den, og hvad der kunne
gøres. De var klar med tape og gode ideer!
Anders spurgte, om nogen før var blevet mobbet, bagtalt, svinet til, holdt udenfor, banket,
trådt på, spyttet på og overset. Han sagde til
de unge mennesker: ”Hvis ja, så er mit budskab, at du er stadig lige meget værd.”
Anders fik at vide i folkeskolen, at han ikke
kunne finde ud af at skrive, og at han havde en
for livlig fantasi. Det bemærkelsesværdige er,
at Anders i dag lever af at holde foredrag og
skrive artikler til større aviser og rejse verden
rundt.
Anders sagde til de unge konfirmander;
”Vær TRO mod dig selv, og det du tror på.”
Du er den du er, uanset hvordan omverdenen
er. Gennem foredraget lagde han også vægt
på, at forældrene spiller en vigtig rolle i børnenes liv og er med til at give selvværd og

skabe børnenes selvbillede. Han viste desuden
et klip fra Dronningens nytårstale, hvor hun
talte om livet i cyberspace osv.
Anders sagde til slut: I er FANTASTISKE,
og det vigtigste I kan gøre her i livet er, at
være dem, I er!
Der blev rundet af med en henvisning til

Bibelen med David. I den forbindelse kan
tankerne også ledes hen på, at Gud elsker alle
mennesker, som de er.
Alt i alt en god aften og et foredrag, som
blev holdt i muntert tonefald og hurtigt fandt
de unge konfirmander i ”øjenhøjde”.
Dorthe B. Thomsen, Hassing

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 2. februar 2014 kl. 19.00 i Heltborg Kirke
Kyndelmisse er fordanskningen af de latinske ord Candelarum Missa, som direkte oversat
betyder Lys-messe. Det er gammel folkefest, som markerer midvinter; vi er altså kommet
halvvejs gennem vinteren, og det er nok værd at fejre.
I katolsk tid (og i den katolske kirke den dag i dag) holdt man lysmesse 2. februar for at
indvie de nye lys, som skulle brænde i kirken det næste års tid. Det passede med, at der var
gået fyrre dage siden Jesu fødsel, og derfor kunne Jomfru Maria gå i templet og gennemgå
den traditionelle renselse.
Kyndelmisse blev afskaffet som helligdag i 1770 sammen med bl.a. 3. juledag og Skt. Hans,
men de senere år har dagen igen vundet indpas i kirker rundt omkring.
Måske har vi netop i den koldeste og mørkeste tid brug for at tænde nye lys. Måske har vi
alle sammen brug for at blive mindet om, at mørkets magt er brudt, og at lyset og håbet ligger
som en mulighed i alle menneskers liv.
Modløsheden og håbløsheden har alt for gode kår, når vinteren er hård og dagene korte.
Netop da kan man med god grund læse slutverset i Ole Sarvigs ærlige salme, ”Som året går”
(Den danske salmebog nr. 720):
”Og ingen sjæl
skal se det ske,
der ikke våger
under sne
på denne kolde
vinterdag
i livets skjulte
spirelag.”
Måske skal kimen til det spirende nye liv
ligge sin tid under sne og i mørke for at kunne
blive til vækst, glæde og lys. Måske er det en
grundlæggende erfaring, at i vore mørkeste stunder som menneske og som folk bliver lyset
tydeligst. I mørket bliver selv det mindste lys stærkt!
Den første søndag aften i februar vil Heltborg Kirke oplyses af levende lys, musik, salmesang
og fortælling. Gudstjenesten tilrettelægges af salmedigter Inge Hertz Aarestrup og skolekirke-konsulent Svende Grøn.
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Minikonfirmander
Dette efterår har fire børn fra tredje klasse og som bor i Visby og Heltborg taget imod indbydelsen til at gå til minikonfirmandundervisning i konfirmandstuen. Her har vi lyttet til
bibelhistorie, sunget, leget og lavet forskellige ting.
Undervisningsforløbet blev afsluttet med en familiegudstjeneste i Visby Kirke.

Lagkagen, som farmor Edel har bagt, blev spist. På bordet ses lysestager, som blev lavet af gipsbandage.

Her er det Vivian (minikonfirmandmedhjælper), der hjælper Martin med at flette
et hjerte. De tre piger er Josephine, Astrid
og Ea.

Godt nyt om varmeanlægget i Villerslev Kirke
Historien om tilblivelsen af nyt varmeanlæg i
Villerslev kirke, går en hel del år tilbage. Allerede tilbage i 2005 arbejdede det daværende
menighedsråd med etablering af nyt anlæg,
og fik en principgodkendelse fra stiftet og
kirkeministeriet om at gå i gang.
Hvorfor der så ikke skete mere, ved jeg
ikke med sikkerhed, men der er jo noget, der
hedder økonomi, så måske har der ikke været
plads til investeringen på det tidspunkt.
I 2009 begyndte det nuværende menighedsråd så at arbejde videre med sagen. Vi henvendte os til et nyt arkitektfirma og var blandt
andet i Kåstrup for at se på varmeanlæg der.
Efter et stykke tid syntes vi ikke rigtigt, der
skete fremskridt i sagen. Der skete simpelthen
intet. Samtidigt blev jeg ringet op af den forrige arkitekt, der ville høre, hvordan det gik
med beslutningen om at installere varmeanlæg
i Villerslev. Sagen var åbenbart aldrig blevet
afsluttet.
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Menighedsrådet besluttede derefter at fortsætte samarbejde med ham, idet han jo havde
gjort et stort arbejde og fået de forskellige
bevillinger igennem under det forrige menighedsråd. Vi havde i årene, der var gået, opsparet et større beløb (alt er jo relativt).
Da der så for et års tid siden skete nedbrud
i varmeanlægget, og kirken var indhyllet i røg
med efterfølgende lukning, bestemte menighedsrådet sig for, at nu måtte der trædes lidt
hårdere på speederen. Det lykkedes at få provstiet og stiftet og ikke mindst nationalmusset
med på den øgede hastighed.
Derfor står vi nu og kan tage kirken med nyt
varmeanlæg i brug 1. søndag i advent 2013.
En dejlig fornemmelse at menighedsrådets
arbejde har båret frugt. Ligeledes må vi også
sige tak til de forskellige håndværkere for
deres arbejde og overholdelse af tidsplanen.
På menighedsrådets vegne
Holger Mouritsen

Bisat el. begravet:
Visby
Ellen Karen Hedegaard
Heltborg
Hans Jørn Berg Gregersen
Ebba Jensine Kristensen

Dåb
Heltborg Kirke
Lia Ringgaard Bredahl Jørgensen
Josefine Nørgaard Petersen
Villerslev Kirke
Jacob Bjerregaard Sørensen

Vielse
Villerslev Kirke
Vivi Uhrbrand Bjerregaard Pedersen og
Johnni Pedersen Sørensen
Heltborg Kirke
Lene Vanggaard og Anton Gramstrup
Nielsen

Kirkebil
Menighedsrådene har besluttet, at der kan
bestilles kirkebil til gudstjeneste.
I gudstjenestelisten kan man se, hvilke
kirker, man kan bestille taxi til. De er markeret med en stjerne (*).
Kirkebilen bestilles hos Hurup Taxi på
tlf. 97 95 12 73 senest lørdag kl. 12.
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PROGRAM

Indre Missions Samfund
Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev
Møderne holdes i Heltborg missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

December
5.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke kl.
19.30. Hørdum kirkekor medvirker – kaffe i
forsamlingshuset.
12.: Bibeltime hos Henry Vang, Viborggårdvej
4, Heltborg.
19.: Ind under jul – Niels Åge Kristensen,
Mors medvirker.
28.: Juletræsfest i Hurup missionshus kl.
19.30. Taler: Jens Chr. Brander.
Januar
Uge 2: Bedeuge over temaet: ”hinanden”
6.: I missionshuset: ”Se hinanden” Hebr.
10,24.
8.: I missionshuset: ”Vær gæstfrie mod hinanden” Hebr. 13,2.
9.: I Visby Kirke v/sognepræst Lillian Risum.
17.-18. Mandsstævne i Bedsted missionshus.
Seniormedarbejder Per Weber, Hinnerup,
taler – program følger.
23.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nørre Alle
20, Hurup.
30.: Årsmøde – andagt v/sognepræst Lillian
Risum.
Februar
2.: Kyndelmissegudstjeneste i Heltborg Kirke
kl. 19.00 – se omtale.
5.: Kredsmøde i Agger Missionshus kl. 19.30.
Talere er fritidsevangelist Chr. Thomsen og
ungdomskonsulent Simon Nielsen, begge
Hvide Sande.
13.: Ferie.
20.: Møde v/Jens Peter Dalgård, Nykøbing.
Emne ”Nåde over nåde”.
27.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Landevejen 9, Heltborg.
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KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg,
tlf. 9795 1652
December
Onsdag den 18.: Adventshygge hos Anne
Pedersen, Nr. Alle 31, Hurup. Andagt v/
sognepræst Lillian Risum, Visby.
Januar
Onsdag den 15.: Møde hos Ingrid Dorf
Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.
Februar
Onsdag den 19.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
Marts
Onsdag den 19.: Møde hos Bente Egeberg,
Toftumvej 10, Heltborg.

Indsamlinger
Heltborg
KLF Kirke og medier
Høstindsamling
Visby
Hassing
Heltborg

470 kr.

1100 kr.
1540 kr.
1460 kr.

Beløbene er ligeligt fordelt mellem
Møltrup Optagelseshjem,
Folkekirkens Nødhjælp,
Kirkens Korshær,
KFUM’s sociale arbejde.

Gudstjenester

december 2013 - januAR - FEBRUAR - 2014
Dato	Visby	Heltborg	Hassing	Villerslev
1. dec. 1.s.i. advent				10.00* genåbning
5. dec.		
19. 30 advents		gudstjeneste		
8. dec. 2.s.i advent		
15. dec. 3.s.i advent

10.30*		

10.30* inds. KFUM's		
sociale arbejde		

13.00 familiegudstjeneste m/juleoptog

22. dec. 4.s.i advent		

9.00* (M.J.)		

24. dec. juleaften

13.30

14.30

15.30

16.30

25. dec. juledag			10.30* inds. Børne			sagens Fællesråd
26. dec. 2. juledag				10.30* inds. Børne				sagens Fællesråd
29. dec. julesøndag		
1. jan. nytårsdag

9.00* (M.J.)		

14.00 * inds. Det

danske Bibelselskab			

5. jan. helligtrekongers s.			10.30* inds. Det
			danske Bibelselskab
9. jan.

19.30 Se omtale			

12. jan. 1.s.e.h.3k		
19. jan. 2.s.e.h.3k

10.30*		

14.00 * kaffe			10.30

26. jan. 3.s.e.h.3k			9.00 (M.J.) *
2. feb. 4.s.e.h.3k		
		

9. feb. sidste s.e.h.3k		

19.00 kyndelmisse 		
– se omtale		
9.00

9.30*

10.30*

16. feb. septuagesima				9.00* (M.J.)
23. feb. seksagesima		
2. marts fastelavn

10.30*

9.00

10.00 * familiegudstjeneste/tøndeslagning

			
* Kirkebil. Bestilles hos Hurup Taxi på tlf. 97 95 12 73 senest lørdag kl. 12.
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Sognepræst Lillian Risum
Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted
9795 1133
LIRIS@KM.DK
Fridag: mandag
I fravær passes embedet af sognepræst
Mogens Jeppesen, Boddum 9795 9009
Kirkesanger:
Visby, Villerslev og Hassing Kirker
Aage Langvang
9793 6221
Heltborg Kirke
Christina Egeberg
2266 5228
Organist:
Visby, Heltborg, Hassing og Villerslev Kirker
Mette Egeberg
9793 1763
Graver:
Visby og Villerslev Kirker
Bjarne Lauritsen
9795 1355
Heltborg Kirke
Poul Erik Nørgaard
2087 3768
Hassing Kirke
Per Jensen
9794 6084 - 5096 9959
Formand:
Visby og Villerslev Kirker
Holger Mouritsen
2021 9388
Hassing Kirke
Lene Munkholm
2534 5854
Heltborg Kirke
Lis Skammelsen 9795 2746 - 2388 2746
Stof til næste blad skal være sognepræsten i
hænde senest 25. januar 2014.
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Forår 2014 i
Sydthy provstis kirkehøjskole
Dette forår vil centrere sig om folkekirkens højmesse, som vi kender den og har
mulighed for at deltage i overalt i vort
land hver eneste søndag.
Som man kan se af programmet, begynder vi i januar med et forsvar for det rige
og gode i det, vi har. Vor højmesse er
en gennemtænkt og gennemprøvet form,
som har et rigt indhold, og vi har en af de
rigeste salmetraditioner i verden. Foråret
vil også komme med bud på fornyelse,
nye salmer og nye former i højmessen og
en langt større inddragelse af menigheden
i gudstjenestens liv om søndagen.
Find programmet i din kirke eller på
biblioteket og se efter, hvad de korte
overskrifter indeholder. Kom og vær med
i en højskole, hvor fællessang og fællesspisning er en væsentlig del af det fællesskab, som hver gang lader sig udfordre til
samtale om kirkeliv og menneskeliv.
16. januar - Forfatter Søren Ulrik Thomsen. Pro Ecclesia.
6. februar - Lektor Jørgen Kjærgaard.
Tradition og fornyelse i gudstjenesten konflikt eller nødvendighed?
20. februar - Tine Årup Illum og Søren
Andresen. ”Gudstjenesteliv - liv i gudstjenesten.”
13. marts - Inge Aarestrup og Kirsten
Sørensen.
27. marts - Sognepræst Troels Laursen
taler om Niels Larsen Stevns.
Ruth Smed Folmersen

