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PÅSKEBLOMSTEN
En af de salmer, der for de fleste kirkegængere
hører påsken til, er Grundtvigs dejlige opstandelsessalme Påskeblomst! hvad vil du her?
Det er nr. 236 i Den danske Salmebog.
Da Grundtvig var godt 30 år gammel, sad han
ved sit skrivepult og kiggede på en påskelilje.
Dengang blev blomsten betragtet som en slags
ukrudt. Den var datidens svar på mælkebøtten,
der på ingen måde kunne konkurrere med de
fine roser, der blev solgt i byen og som allerede havde fundet plads i andre salmedigteres
tekster – f.eks. i Brorsons vidunderlige salme
Den yndigste rose er funden, som vi plejer at
synge i julen.
Men påskeliljen fik Grundtvig til at tænke.
Og skrive. For han kunne selv identificere sig
med den simple bondeblomst, der mindede
ham om barndommen på landet. På den tid
havde de fine ”rigtige” københavnere endda
for vane at håne de bondske tilflyttere ved
at kalde dem ”påskelilje” som øgenavn. Og
den unge Grundtvig følte sig bondsk som en
påskelilje.
Ofte havde han triste tanker, men en dag
mindede påskeblomsten ham pludselig om
kongernes konge, Jesus Kristus, der voksede
op under fattige kår, inden han led en ussel
død på korset som en simpel forbryder.
Guds Søn levede sit liv som en påskelilje!
Men Jesus opstod også fra graven som en
påskelilje! Den simple bondeblomst, der blev
ringeagtet som ukrudt, var stærk nok til at
vinde over vinteren og bryde frem i lyset som
forårets førstegrøde.
I salmen hedder det:
Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?
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Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde,
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.
Disse håbets vers om opstandelsen hentyder
til nogle ord fra Første Korintherbrev, hvor
Paulus skriver: ”Hvis der ikke findes nogen
opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke
opstået; men er Kristus ikke opstået, er vor
prædiken tom, og jeres tro er også tom”(1.
Kor. 1,13). Påskeliljen bliver således et symbol på opstandelsen.
Er det virkelig sandt? Overlevede Jesus
døden? Vi spørger undrende: kunne Jesus
bryde gravens magt? Er det virkelig sandt,
at Jesus har overvundet livets sidste fjende,
døden? Ja, det må være sandt? Ellers
havde vi ikke noget at holde os til. Ja, vi havde
ikke nogen at holde os til. Vor kristne tro
havde ikke et indhold. Der var ikke noget. Ja,
vi kunne ikke engang tale om en kristen tro.
Men lykkeligvis kan vi med salmens sidste
vers bekende:
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op
af døde! Det er den bekendelse, vi må leve på
som kristne. Det er den bekendelse, vi kan dø
på som kristne. GLÆDELIG PÅSKE!
Lillian Risum, sognepræst

K ærlighedens
Kærligheden
er den største gave
vi kan få.
Så stor og overvældende
at vi sjældent ved
hvad vi skal stille op
med den.
Større end vi kan rumme.
Mere end vi kan svare til.
Hvordan tager vi imod
den største gave
hvis den gave vi selv kan give
er begrænset og lille?
Hvordan tager vi imod
kærligheden
hvis vi ikke har kærlighed
at gengælde med?
Kærligheden
er uden forbehold og tøven.
Den udleverer sig selv
og er sårbar
som det nyfødte barn.
Må den afviste
kærlighed forbløde
til døde?
Kærligheden behøver
altid både en modtager
og en giver.
Altid begge dele for
at kunne udfoldes
og blomstre.
Kærlighedens kraft
er som solen der hver dag
lyser hele verden op.
Som foråret der vælder op
af den stivfrosne jord.
Som bølgeslaget
der bærer skibe over store afstande.

anfægtelse
Kærligheden
er det ord og den nærhed
som gør liv til liv
mørke til lys
fortvivlelse til håb.
Gang på gang
afviser vi kærligheden
i vores liv
og vover ikke at tage imod
kærlighedens kraft og fornyelse.
Kærligheden
mellem kvinde og mand.
Kærligheden mellem
børn og forældre.
Kærligheden fra
det ene menneske til det andet.
Guds kærlighed
til sit menneskebarn.
Hvordan kan vi tage imod
en gave som er større
end den vi kan give?
Barmhjertige Gud!
Lær os i ydmyghed og bæven
at modtage kærlighedens
grænseløse generøsitet.
Lær os at tage imod
med tomme hænder
og vores lillebitte
egoistiske kærlighed.
INGE HERTZ AARESTRUP
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Spirekorene fra Hurup og Sjørring
kommer til Heltborg Kirke
Spirekorene fra Hurup og Sjørring kommer i Heltborg Kirke og vil synge påsken ind torsdag
den 10. april kl. 19.00. Koret i Hurup er ikke så stor og får derfor på denne dag hjælp fra
Sjørring. Spirekorene er for pigerne fra 1-3 klasse, som har lyst til at synge. Altså en slags
introduktion til korskolen og Nordvestjysk Pigekor i Thisted.
Vi håber, at mange vil komme i Heltborg Kirke og høre dem synge påsken ind.

40 års jubilæum som kirkesanger
Aage Langvang har 1.april været ansat som kirkesanger ved Visby
kirke i 40 år.
Det vil Visby-Villerslev menighedsråd gerne fejre, og inviterer derfor
alle til reception i konfirmandstuen efter gudstjenesten søndag d.30
marts.
Aage Langvang begyndte længe før1.april 1974, men kun som afløser for den daværende kirkesanger. Aage Langvang har igennem
årene været utrolig stabil. Ingen kan huske, hvornår han har haft
brug for en afløser ved en kirkelig handling. Ligeledes har han heller
aldrig tilladt sig selv en ferie.
En enorm pligtfølelse at have, og tak for det. Med den store pligtfølelse ved jeg også, at vore præster, både nuværende og forhenværende, værdsætter meget.
Hvis det var muligt, var Aage Langvang sikkert villig til at tage 40 år
mere med samme pligtfølelse.
En stor tak skal lyde fra os i menighedsrådet og stort tillykke.
Visby-Villerslev menighedsråd - Holger
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Vestervigvej 168
Den gamle central er nu blevet parkeringsplads ved kirken
Den 6. februar 2013 fik vi i Menighedsrådet
en henvendelse fra Funch og Nielsens advokatfirma, om vi ville værre interesseret i at
købe Vestervigvej 168, da der intet bud var
ved første tvangsauktion. Anden tvangsauktion ville blive afholdt den 6. marts.
Jeg kontaktede Kommunen for at høre, om
huset kunne komme med i nedrivningspuljen. Så kunne vi nemlig bruge grunden til
parkeringsplads. Det blev aftalt, at hvis vi
kunne købe huset, ville Kommunen fjerne den
gennem nedrivningspuljen. Det var nemlig
ubeboeligt, da der var skimmelsvamp i huset
efter en vandskade.
Menighedsrådet ansøgte Provstiudvalget om
50.000 kr. fra 5% midlerne til at dække
omkostningerne ved køb af huset. Vi skulle
komme med gode argumenter for at få bevillingen. Bl.a. mente vi, at det ville være meget
hensigtsmæssigt pga. beliggenheden. Det ville
gøre kirken og graverhuset mere synlige og
forskønne området. Det ville også give bedre
parkeringsforhold ved kirken. Til- og frakørselsforholdene ville blive væsentlig forbedret,
og vi ville undgå et forladt og faldefærdigt hus
som nabo til Kirken. Vi fik et ja og pengene
bevilget.
Jeg var til tvangsauktion den 6. marts i Thisted. Vi var de eneste, der gav et bud – på 1
kr. – og vi fik nøglen til huset.
Vi fik i løbet af sommeren tømt huset for det
meste. I efteråret blev huset fjernet af Kommunen, og der skulle etableres ny parkerings-

plads. Vi havde et fint samarbejde med entreprenøren om at få etableret pladsen med dræn
og grus. En lørdag formiddag sidst i november
hjalp en del af byens beboere med at sætte
sten op ud mod fortovet. Der skal senere plantes en hæk mod sydvest og muligvis også
laves belysning ved parkeringspladsen.
Bevillingen på de 50.000 kr. er blevet brugt.
Det kostede ca. 30.000kr. at overtage huset.
Hertil kom udgifter til advokat, tinglysning,
afbrydelse og flytning af el-skab, afbrydelse
af vand, grus og dræn på parkeringspladsen.
I 1954 blev der også købt et hus til nedrivning
ved Kirken til parkeringsplads. Der kan derfor
ikke have været megen fri plads ved Kirken.
Vi håber, det vil blive til glæde og gavn for
dem, der bruger Kirken og for dem, der kommer forbi, for nu er både Kirken og Graverhuset blevet synlige.
Kaj Søndergaard Pedersen, næstformand i
Hassing menighedsråd

Pastoratets hjemmeside
Vi har fået en ny hjemmeside. Da siden stadig er under opbygning, vil der løbende blive lagt
nye informationer ind. Kig forbi på www.4sogne.dk og kom gerne med forslag til forbedringer.
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Genåbning af Villersle
1. december 2013, som også var 1. søndag i
advent, blev Villerslev Kirke genåbnet efter
installationen af det nye el-varmesystem. Dermed nåede kirken at være lukket for det
almindelige kirkeliv i godt og vel et år.
Så det var med spænding, vi imødeså genåbningen: fungerede varmeanlægget tilfredsstillende? hvordan kunne vi gøre det højtideligt?
hvor mange ville der komme osv.? Men vi fik
lagt en plan, og den fungerede vist hele vejen
igennem, og så var vi tillige så heldige at få fat
i Nordvestjysk Pigekors Spirekor fra Hurup.
Gudstjenesten begyndte med alt lyset slukket
i kirken. Under præludiet, hvor organisten
allerede slog an til en højtidsdag, blev kirkesølvet båret ind af konfirmanderne. Det havde

stået forsvarligt i Visby Præstegård under
restaureringen og skulle nu tages i brug igen.
Lysene på alteret blev tændt som de første,
og derefter blev lysene ved kirkebænkene
langs midtergangen tændt, og til sidst blev det
elektriske lys tændt. Dette som et symbol på,
at nu var kirken taget i brug igen, men også
som et symbol på, at lyset fra Gud er vores
ledestjerne.
Indgangsbønnen blev bedt af en af konfirmanderne, hvorefter Holger Mouritsen kort
redegjorde for restaureringens baggrund og
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ev Kirke

klejner til dem, der havde lyst hertil. Der var
mødt ca. 70 kirkegængere op til indvielsen,
og det var i høj grad med til at gøre dagen
højtidelig.
Stor tak til konfirmanderne, til Spirekoret og
til kirkepersonalet, som var med til at gøre
åbningen til noget helt særligt for os alle.
Under restaureringen blev de to øverste bænke
i venstre side fjernet for at give bedre plads til
arrangementer med kor og/eller musik. Men
det gav også plads til, at juletræet kunne stå
der. Og det er da absolut også en gevinst, at
man nu kan se hele juletræet.
På Visby-Villerslev menighedsråds vegne
Carsten Kobberø
forløb. Herefter forløb gudstjenesten som en
normal gudstjeneste dog afbrudt af Spirekoret
et par gange, første gang inden prædikenen og
sidste gang lige inden postludiet. Hvor var det
forfriskende at høre dem, deres valg af sange
og den glæde, hvormed de gik til sagen.
Udgangsbønnen blev ligeledes bedt af en
af konfirmanderne, hvorefter organisten igen
overraskede med en drøm af et postludium.
Herefter blev der rigget et bord an forneden i
midtergangen og serveret kaffe, sodavand og
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Nytårskur i Heltborg - en tradition
Fredag den 10. januar 2014 var der inviteret
til nytårskur i Heltborg Menighedsråd for
ansatte og menighedsrådsmedlemmer med
ægtefæller. Der var sædvanen tro skabt de
bedste rammer for aftenen, og så var det op
til os alle at være med til at fylde dem ud,
så aftenen blev rigtig hyggelig. Det lykkedes
igen i år.
Der er mange ting forbundet med traditioner,
og ved nytårskuren er der tradition for, at vi
får noget rigtig godt at spise, at der er synges
fra Højskolesangbogen og andre lejlighedssange, men også at der holdes en nytårstale. I
år var den lagt i hænderne på Ebbe Skammelsen, som fik kædet hverdag og kirkeår sammen – så godt, at det fortjener at blive læst/
hørt af mange flere end os, der var til stede
ved nytårskuren. Jeg har fået lov til at sætte
nytårstalen i Sognebladet, og det gør jeg, fordi
jeg synes, der er så mange gode betragtninger
i den, som jeg har svært ved at gengive. Jeg
vil takke for endnu en fantastisk aften. ARP
Nytårstale af Ebbe Skammelsen
En meget klar aften i december stod jeg omme
i haven og lyttede til livets puls. Jeg kunne
høre trafikken på hovedvejen, færgen over
Næssund tøffede over sundet, søerne i stalden på Ginnerupgård kunne knap nok enes,
vindmøllen ved Skårhøjvang snurrede rundt i
den smule vind, der var. Gad for øvrigt vide,
om det blæste nok til, at den kunne trække en
generator, eller var det bare for at prale? En
traktor eller lastbil eller noget andet sagde bip
biip biip biip. Der var i hvert fald en mand,
det gik tilbage for, og et par flyvemaskiner
satte deres røgstreger på den lyseblå skumringshimmel. Hvor var de på vej hen, og hvor
kom de fra? Jeg kan ikke vide det, men jeg
ved, at et barn på vej til skolebussen nemt kan
blive optaget af en eller anden lille bille, snegl
eller larve. Pludselig står tiden fuldstændig
stille, og det hele drejer sig kun om at tænke
på, hvor dette lille kræ er på vej hen, og hvad
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det da skal lave der, hvor det kommer hen, og
resultatet bliver, at barnet kommer for sent til
skolebussen.
Noget lignende kan ske for en voksen, der
er ved at rydde op i bogreolen. Pludselig
bliver man optaget af et gammelt fotoalbum,
og inden man får set sig om, er det meste af
formiddagen gået. Her i dette album sidder
der billeder af livets store øjeblikke, billeder
fra fødselsdage, dåbsdage, konfirmationer,
bryllupper og andre store begivenheder; men
imellem alle mærkedagene har der været
mange af dem, jeg vil kalde helt almindelige
grå dage, måske også nogle enkelte dage,
som vi synes, ligefrem er helt sorte. Det er de
almindelige grå dage, der binder mærkedagene sammen.
Jeg synes godt, at vi kan føre lidt af dette billede over på vores folkekirke. Vi har nogle
højtider med jul, påske og pinse, og så har vi
alle trinitatis-søndagene til at binde højtiderne
sammen med.
I denne forsamling synes jeg, vi skal lidt nærmere ind på kirken, og hvad der sker i den.
Der bliver taget initiativ til mange forskellige
ting. Lad mig blot nævne i vilkårlig rækkefølge: spaghettigudstjenester, rockgudstjenester, familiegudstjenester, stillegudstjenester,
babysalmesang, og det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Men jeg synes ikke,
der er noget mere betryggende end at deltage
i en ganske almindelig søndagsgudstjeneste.
Jeg kender rammerne, og jeg kender rytmen
i sådan en gudstjeneste. Der er altså noget
unikt ved, at vi kan det, som Lis og jeg gjorde
en søndag i november. Vi havde været på et
forlænget weekendophold på Rudbøl Grænsekro. For øvrigt et rigtig godt sted. Først med
et besøg i Ribe Domkirke på vejen derned og
en lørdag i Tønder og lørdag aften en julefrokost med ca. 150 andre fra mange forskellige
steder i landet.
Men tilbage til det med gudstjenesten. Vi var
på vej nordpå fra Tønder, og ikke ret langt

fremme på venstre hånd ligger Abild Kirke.
Vi gik ind til gudstjenesten kl. 10,30, og formen og indholdet var det samme, som hvis vi
havde været til gudstjeneste den samme søndag i Heltborg. Det kan godt være, at der er
en lidt anden salmetradition i Sønderjylland,
men prædiketeksten til pågældende søndag er
den samme. Vi sang i hvert fald Dybt hælder
året i sin gang på en anden melodi, end hvis
jeg havde bestemt den.
Vi kan godt sidde i vores kirke en søndag med
få kirkegængere og synes, at det hele ser lidt
trøstesløs ud, men jeg mener, at vi ikke må
vige bort fra vores traditionelle gudstjenesteform til fordel for en masse andre forskellige
tiltag. Det kan måske ind imellem virke lidt
gråt og genkendeligt, men jeg mener, at det
er det, der er med til at binde livets store øjeblikke sammen sådan rent åndeligt.
Jeg står lidt ude på sidelinjen i forhold til
de af jer, der sidder i menighedsrådet, men
jeg vil godt sige til jer og alle ansatte ved
Heltborg Kirke, at jeg synes, at I gør det
godt. Der bliver taget hånd om vores kirke og
omgivelserne omkring kirken: det være sig
parkeringsplads og kirkegård og alt det andet,
der skal tages hånd om.
Vi har efterhånden boet i Heltborg sogn i 37
år. Vi er faktisk de mennesker, der har boet på
dette sted i længst tid. Vore forgængere byggede ejendommen i 1944 og vi købte i 1976,
så det blev for mandens vedkommende til 32
år; hans kone døde vel ca. 10 år tidligere. Jeg
tænker en gang imellem, hvordan ser tingene
ud om 100 år? Et gammelt mundheld siger, at
om 100 år er alting glemt, men ét, tror jeg i
hvert fald, er sikkert: om 100 år står Heltborg
Kirke stadig solidt forankret på sin bakketop
midt i sognet, og derfor skal vi værne om
stedet.
Med disse spredte betragtninger vil jeg gerne
ønske alle et godt nytår og god arbejdslyst i
arbejdet med at gøre kirkelivet i vores sogn til
et projekt, der er til glæde og gavn for Heltborgs beboere.
Ebbe Skammelsen

Konfirmationer 2014
Heltborg 27. april kl. 10:
Charlotte Bak Johansen
Line Søndergaard Madsen
Ninna Hummelshøj Pedersen
Laust Emil Hargaard
Ronni Simonsen Sund
Villerslev 4. maj 9.30:
Emilie Bonnerup Christensen
Josefine Sørensen Gøtzsche
Nanna Kristine Bjerregaard Christensen
Emil Peter Alstrup Østergaard
Lisa Maria Mikkelsen
Hassing 4. maj kl. 11:
Mette Møller Nørgaard
Sille Andersen
Daniel Bilgrav Thomsen
Jacob Jensen
Kristian Roursgaard Larsen

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)
Visby-Villerslev
5. marts kl. 19.30: Lethsvej 5
27. maj kl. 19.30: Rishøjvej 4
Hassing
25. feb. kl. 19.30: Vestervigvej 154
8. maj kl. 19.30: Udsigten 7
3. juni kl. 17.00: kirkesyn
Heltborg
12. marts kl. 19.00: Oddesundvej 215
6. maj kl. 19.00: Lethsvej 9
Fælles menighedsrådsmøde
19. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen

Husk
Sogneaften i Villerslev Forsamlingshus
tors. 6. marts kl. 18 med Jørgen Frost.
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PROGRAM

KORSHÆRSKREDSEN

Indre Missions Samfund
Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev

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

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

Marts
Onsdag den 19.: Møde hos Bente Egeberg
Toftumvej 10, Heltborg.

Marts
2.: Familiegudstjeneste i Visby Kirke kl.
10.00, med efterfølgende tøndeslagning i
laden.
Uge 10 – Vi deltager i missionsugen i Hurup.
Se Thylands Avis.
6.: Sogneaften i Villerslev Forsamlingshus
kl. 18.00 v/tidl. sognepræst Jørgen Frost,
Viborg. Se anden omtale.
11.: Kredsgeneralforsamling i Bedsted Mish.
kl. 19.30.
13.: Vi får besøg af Kjeld Wiwe fra Norea
Radio.
20.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
26. og 27. Bibelkursus i missionshuset. Underviser: rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre.
Obs. 2 forskellige foredrag.

April
Onsdag den 23.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade 49 B, Hurup.

April
2.: Soldatervennernes forårsstævne i Hurup
Mish. v/Kirsten og Alex Pedersen, Starup.
7.-8. Samfundsstævne i Agger, medv. mis.
Egild Kildeholm Jensen, Rønde, - program.
10. Optakt til påske i Heltborg Kirke kl. 19.00.
Se anden omtale.
24. Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej
10.
Maj
1.: Forårsfest i mish. v/Esther og Henning
Filipsen, Koldby.
7.: Kredsmøde i Hurup Mish. v/tidl. forstander Per Søgård, Snoghøj.
15.: Bibeltime hos Erik Rasmussen, Bredgade
49, Hurup.
21.: ”Tabor Mødet” i Harring Missionshus,
taler: John Ørum Jørgensen, Gjellerup og
provst Jens Munksgaard, Hurup.
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Maj
Onsdag den 14.: Møde hos Annelise
Haaber, Gudnæsvej 22, Gudnæs.
Juni
Onsdag den 18.: Møde hos Maja Pedersen,
Nr. Alle 20, Hurup.

Indsamlinger
Visby Kirke
KFUM's sociale arbejde
Det danske Bibelselskab

350 kr.
300 kr.

Heltborg Kirke
Mission Afrika

420 kr.

Hassing Kirke
Børnesagens Fællesråd
Det danske Bibelselskab

364 kr.
40 kr.

Villerslev Kirke
Børnesagens Fællesråd

330 kr.

Bisat
Hassing
Frede Bangsgaard Kirk

Dåb
Villerslev Kirke
Linea Friis Damsgaard

Gudstjenester
marts - april-maj 2014

Dato	Visby	Heltborg	Hassing	Villerslev
2. marts fastelavn

10.00 *

familiegudstjeneste,
tøndeslagning			

9. marts 1.s. e fasten		
16. marts 2.s. e. fasten		

9.00		
10.30*
9.00 inds. Folke-

10.30*

			kirkens Nødhjælp

23. marts 3.s .e. fasten		
10.30* inds. Dan-		
		
marks Folkekirkelige
		Søndagsskoler		
30. marts midfaste
10.30 * reception			
6. april Mariæ bebudelses dag		
9.00
10.30*
10. april		
19.00 påskeoptakt
		
(se omtale)		
13. april palmesøndag
9.00			
17. april skærtorsdag			
10.30*
18. april langfredag		
10.30*		
20. april påskedag
10.30* inds. 		
9.00 inds
KFUM og K		
KFUM og K
21. april 2. påskedag		
9.00 (M.J.)*		
27. april 1.s.e. påske		
10.00* konfirmation		
4. maj 2.s.e. påske			
11.00* konfirmation
11. maj 3.s.e påske
9.00 		
10.30*
16. maj bededag		
10.30*		
18. maj 4.s.e. påske			
9.00 (M.J.)*
25. maj 5.s.e påske		
9.00		

9.00

10.30*
9.00

9.30 konfirmation
9.00

10.30* inds. Dan				ske Sømands- og
				Udlandskirker
29. maj Kristi himmelfarts dag 9.00		
10.30* inds. Folke			kirkens Ungdomskor
1. juni 6. s. e. påske		

10.30* inds. Folkekirkens Nødhjælp

8. juni pinsedag		

10.30*		

		

9.00

		
* Kirkebil. Bestilles hos Hurup Taxi på tlf. 97 95 12 73 senest kl. 12 dagen før.
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Sognepræst Lillian Risum
Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted
9795 1133
LIRIS@KM.DK
Fridag: mandag

Fastelavn

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. april 2014.
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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

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 9. marts holder Folkekirkens
Nødhjælp sogneindsamling. Der bliver
ikke husindsamling her i pastoratet, men
man kan sende en gave på Danske Bank:
reg.nr. 4183 konto nr. 5 400 023 eller giro:
540 0023.Pengene går til afhjælpning af
sulten i Etiopien.
Læs mere på http://www.noedhjaelp.dk/

