Sognenyt
Visby - Hassing - Villerslev
Hørdum - Skyum

For høsten her og høsten hist
Vor Gud ske lov og ære,
Som ved vor Herre Jesus Krist
Vor Fader ville være!

4 - 2015
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 – LIRIS@KM.DK
Træffes på kirkekontoret, Thorsvej 13 efter aftale
Fridag: mandag
Præstesekretær Ann-Lisbeth Højgaard Bech
træffes på kirkekontoret tirs. og tors. kl. 14.30-16.30
Tlf.: 97 93 61 69
Afløser:
Ole W. Jakobsen, Bedsted: 31 45 24 40
Frits E. Jensen, Stagstrup: 97 93 10 33
Organist:
Hørdum og Skyum: Bente Lind Bliksted, 97 93 62 47
Hørdum-Skyum Kirkekor: www.hskirkekor.dk
Visby-Hassing-Villerslev: Mette Egeberg: 97 93 17 63
Kirkesanger:
Hørdum: Jens Højbjerg Christensen: 97 93 63 98/
24 93 74 22. - Kristina Højbak: 28 99 05 23
Skyum: Martin Brogaard Aeppli: 97 93 69 79
Visby, Hassing og Villerslev:
Aage Langvang: 97 93 62 21
Graver:
Hørdum: Henning Klausen: 97 93 62 17
(ml. 9 og 9.30)
Skyum: Erik Brander: 97 93 68 23 / 29 13 68 23
Visby og Villerslev: Bjarne Lauritsen: 97 95 13 55
Hassing: Per Jensen: 97 94 60 84/50 96 99 59

Kirkelige handlinger
Dåb
Hassing
Alberthe Overgaard Olesen
Marie la Cour
Hørdum
Alma Riis Yde
Anton Munch Vestergård
Skyum
Magnus Emil Nørgaard Jensen
Michael Strange Rottbøll
Villerslev
Jeppe Bjerregaard Sørensen
Malthe Toft Amby
Visby
August Esdahl Foget Henriksen
Begravelse/bisættelse
Hassing
Alfred Alstrup
Knud Evan Nielsen
Ruth Birgith Nielsen
Hørdum
Lars Kristian Pedersen
Ejner Nielsen
Skyum
Ester Sørensen
Villerslev
Evald Skræm
Hans Ejlskov Jensen

Menighedsrådsformand:
Hørdum: Eigild Jensen: 97 93 66 63
Skyum: Henny Klit: 22 81 17 01
Visby-Villerslev: Holger Mouritsen: 20 21 93 88
Hassing: Lene Munkholm: 25 34 58 54

Vielse
Hørdum
Susan Svalgaard og Andreas Bjørnkilde
Madsen
Visby
Gitte Overgaard og Lars Eigil Skjøth

Kirkeværge:
Hørdum: Niels Anders Smed: 97 93 53 02
Skyum: Niels B. Salmansen: 97 93 60 41
Visby: Per Nielsen: 95 95 25 48
Hassing: Kirsten R. Rasmussen: 29 41 78 79
Villerslev: Kristen Søgaard: 97 94 61 56

Kirkelig velsignelse
Hørdum
Janni Hørup Vestergård og Søren Peter
Vestergård

Stof til næste blad skal være sognepræsten i
hænde senest den 24. oktober 2015.
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Villerslev
Trine Sund Kammersgaard og Esben
Kammersgaard

Johannes 03.16
Jeg håber, alle læsere af Sognenyt har haft en
god sommer med masse af dejlige oplevelser.
Oplevelser, der giver nyt mod og lyst til at tage
del i hverdagens udfordringer med familie- og
arbejdsliv. Eller pensionistliv. Og kirkeliv!
Selv har jeg været på et sommerstævne arrangeret af en støtteorganisation for missionærer og volontører, der har eller har haft deres arbejde som undervisere uden for landets
grænser.
Det er altid spændende at få et indblik i, hvad
der sker på det kirkelige plan rundt omkring i
verden – bl.a. på græsrodsplan gennem danske
udsendinge, der lader sig bruge af Gud.
Ved festaftenen er der tradition for, at Johannes 3,16 bliver læst på de sprog, som deltagerne repræstenterer. I år blev det til 27 forskellige
sprog. Nogle stod og læste op af bibler, andre
havde verset skrevet ned på et stykke papir, og
andre igen havde ikke brug for hjælpemidler,
fordi de kunnet verset på deres fremmedsprog
udenad. Jeg tænkte: hvor er det dog en rigdom,
at Gud kommer til mennesker gennem forskellige sprog ud over hele verden, og at evangeliet
er oversat til sprog, som de fleste forstår.
Men hvad står der så i Johannes evangeliet
kapitel 3 vers 16, også kaldt ”den lille bibel”?
Hvordan lyder Guds kærlighedserklæring til os?
Jo, den lyder sådan her: ” 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.”
Det er stort, at Gud elsker verden. ”Verden”
vil her sige ”alle mennesker.” Også i det stykke
er Gud større end os. For vi ved godt, hvem vi
kan lide og hvem, vi ikke kan lide. Vi ved godt,
hvad vi mener om andre mennesker bl.a. flygtninge og indvandrere. Eller den trælse nabo,
som vi ikke har meget til overs for. Eller genboen, der er alkoholiker og ind imellem støjer
lidt for meget. Eller skolekammeraten, der altid
lugter og derfor skal moppes.
Vel, vi ved godt, at vi alle skal være her, og
derfor stræber vi også efter at være tolerante
og vise næstekærlighed i den udstrækning, det
nu er muligt for os. Men at elske de uelskværdige. Hver eneste én af os. Det kan vist kun Gud.

Og det gør han. Havde det ikke været således,
så var det hverken blevet jul, påske eller pinse.
Så ville vi stadig være overladt til os selv. Det
ville have været en katastrofe af rang.
Lykkeligvis er vi som kristne overladt i Jesu
hænder, de hænder, der har omsluttet os siden
vor dåbsdag og som vi får lov til at hvile og slappe af i ved troen på hans død og opstandelse
for os.
Og Gud har store tanker med os. Han vil, at
hver eneste én af os, der er døbt til at høre ham
til, også tror på ham, lever med ham, og er lydig
mod Jesu ord til os. Guds tanke er, at vi som
de uperfekte og syndige mennesker, vi er, skal
lade os redde. Vi går jo til bunds i dette liv - og
dermed også i det kommende - om Gud ikke får
os reddet - og dermed givet os et nyt liv i fællesskab med ham - og med alle de andre kristne,
der også véd sig elsket.
Og nu er det høsttid i august og september.
Ja, og frugter og grønstsager og andre af markens afgrøder skal også bjærges, inden det bliver vinter.
Når vi selv er blevet bjærget af Gud, så ser vi
måske – ja, forhåbentligt – hvor stor en gave,
det er, at kunne få lov til at høste markens afgrøder. Også selv om høsten ikke bliver maksimal på grund af kulde og regn og andre af naturens luner.
Høsten er en gave fra Gud. Og ved høstgudstjnesten giver vi lidt af det, vi har fået, tilbage til
Gud til gavn for vore medmennesker. Vi gør det
i glæde og taknemmelighed. Vi synger om høsten i vore høst- og efterårssalmer. Det er takkesalmer til Guds ære, hvor vi takker for livet og
hans gode gaver til os. Blandt andet dette vers
fra nr. 730 i Den danske Salmebog:
Ja, tak, du kære fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Lillian Risum, sognepræst
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LIVET ER LEVENDE
Hvornår er livet mest liv?
Det spørgsmål stiller jeg
mig selv efter besøg hos
en dødssyg veninde.
Hun lå med lukkede øjne
og var så træt, så træt.
Alligevel lyste hun op
i stor glæde ved synet
af sommerens første roser.
Duftene og farverne fyldte
hende med fryd.
Er livet mest intenst
når vi skal tage afsked
med det?
Eller når vi skal sige
farvel til én vi elsker.
Der er dage og øjeblikke
i vores liv hvor vi ser
alting splinternyt
som allerførste gang:
Himlen så klar som den
dag den blev skabt.
Fjorden mere blå end
nogensinde før.
Lyset så lyst
at vi næsten kan se
englenes vingefjer.
Der er fryd vi husker
og fryd som sker igen
når vi mindst venter det.
Små og store glædesøjeblikke
som aldrig slettes af vores sind.
Første gang jeg cyklede
uden at holde fast ved styret
og væltede på asfaltvejen
slog hul på knæet.
Sidste gang min mand
spiste et solmodent jordbær
forsigtigt suttede al
sommerens sødme i sig.
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En nyfødt i mine arme
barnets bløde silkehud
mod min gamle krop
varmen som breder sig
til hver eneste lille
livscelle
hjertelyd mod hjertelyd.
Mødet med en fremmed
som ser mig ind i hjertet
og bliver ven
åbner mine øjne
så jeg ser mit liv
med undren og tak
ser sommeren komme
skønnere end før.
Hvornår er livet mest
levende?
Jeg tror vi mærker livet
dybest og stærkest
i den største sorg
og i den største glæde.
Når vi modtager kærlighed
og når vi mister kærlighed
bliver sanserne skærpede
og vi er levende
ind i den inderste marv
ud i den mindste blodåre.
Vi kan juble og le
så tårerne triller.
Vi kan sørge og græde
så længe at øjnene
bliver klare som
en fjeldsø.
Når vi står ved
den yderste rand
og tror at alting ender
at livet er forbi
får vi rakt en ny morgen
en begyndelse så levende
som dengang Gud formede
mennsket af jord
og blæste livsånde
i hans næsebor.
INGE HERTZ AARESTRUP 3. juli 2015

Udflugt den 6. august 2015

Bussen havde som sædvanlig kørt sin opsamlingsrute, så vi var klar til at komme af sted kl. 9. Vi
kørte først til en rasteplads ved Klitmøller. Her var vi fremme ved kaffen og det rundstykke, som
der var medbragt. Efter en lille sviptur forbi restaurant Pynten for at nyde den gode udsigt over
Hanstholm Havn besøgte vi Hanstholm Bunkermuseum.
Det er lidt mærkelig at gå rundt i de store bunkersanlæg, se de kummerlige forhold der var for
soldaterne under 2. verdenskrig og så tænke på, at menneskene ikke er klogere i verden nu om
dage - måske i Europa, men så er krigene bare flyttet et andet sted hen.
Ved middagstid var vi nået frem til Vigsø Bugt Feriecenter. Her var der en god dansk bøf, sovs
og kartofler, samt hvad der ellers hører til et godt middagsmåltid.
Vi kørte videre, forbi Hjardemål og Hjardemål Klit Kirke, for at komme frem til Lildstrand Kirke,
her fik vi en rigtig god fortælling: om den gode udvikling for fiskerlejet for ca. 100 år siden og om
deres kirke, som er indrettet i det gamle redningshus og indviet som kirke den 2. april 1950. Der
blev fortalt på det rigtige hannæsmål af den ældre dame, som altid har boet i Lildstrand, været
medlem af menighedsrådet i 27 år, og som ikke kunne andre sprog. Døbefonden i kirken er en
udhugget skibsstævn i en granitblok med et kors indhugget på den side, der vender op mod koret.
Ved kirkens østende er der en stor granitsten formet som en stenbider, og klokkestabelen er en
trefod, hvor det tydeligt skinner igennem, at det er et gammelt sømærke, der har givet inspiration
til det. I dag er der én erhversfisker i Lildstrand, 35 fastboende og mange sommerhusgæster. Der
bliver afholdt sommerkoncerter, gudstjenester på tysk, solnedgangsgudstjenester og ca. en gudstjeneste om måneden.
Sidste stop på vores lille rejse var Kirsten Kjærs Museum. Her begyndte vi med at se en lille
introduktionsfilm om stedet, og efter at vi havde nydt en kop kaffe med brød, var der tid til at gå
rundt på museet og se de mange malerier, som Kirsten Kjær havde malet gennem et langt liv både
i Danmark, USA, Polen, Island, Lapland og Afrika. Hun har rejst rigtig meget rundt, malet der hvor
hun opholdt sig, efterladt både pensler og andet malegrej og rejst til et nyt sted og begyndt forfra.
Ved aftenstid var vi hjemme igen efter en rigtig god dag. Tak til alle som tog mod indbydelsen.
Hilsen fra Turudvalget
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Gudstjenester - september - oktober
DATO

VISBY

HASSING	 VILLERSLEV

30. aug. 13.s.e.t.

Friluftsgudstjeneste på Galgebakke i Hassing for hele pastoratet 10.3

6. sep. 14.s.e.t.			

9.00 LR høst inds.		

13. sep. 15.s.e.t.				
20. sep. 16.s.e.t.

9.00* LR høst inds				

27. sep. 17.s.e.t.		
9.00 LR høst, inds		
				
4. okt. 18.s.e.t.			
11. okt. 19.s.e.t.

10.30 LR

10.30* LR kaffe og			
menighedsmøde			

18. okt. 20.s.e.t.				

25. okt. 21.s.e.t.				
				
1. nov. Alle helgens dag		
		

9.00 LR inds. Folke-		
kirkens Ungdomskor

8. nov. 23. s.e.t.
9.00 LR			
				
15. nov. 24.s.e.t.		

9.00 OWJ			

22. nov. Sidste s. i kirkeåret				
				
29. nov. 1.s. i advent			
10.30* LR
				

Tirs. 1. dec.				
				
6. dec. 2.s. i advent		
9.00 OWJ		
				

LR = Lillian Risum - OWJ = Ole W. Jakobsen - FEJ = Frits E. J
* Kirkebil. - Bestilles hos Snedsted Turistfart, tlf. 97 93 40 57 - senest
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r - november 2015
HØRDUM

SKYUM

30 LR kor

		

10.30* LR høst, inds. kor

				9.00* OWJ

				
10.30* høst inds. kor
frokost
16.00* LR festgudstj.
18.30 LR pizza og
kirke

9.00 LR

				9.00* OWJ

				10.30* LR BUSK,
familiegudstj.
10.30* LR
10.30* LR afsl. børnekonfirmander, frokost

			

10.30 *FEJ

				10.30* LR inds. Møltrup Optagelseshjem
13.30 LR fam.gudstj.
juleoptog

				14.00* LR adventsgudstj.
16.00* OWJ jule9.00 FEJ
koncert				

Jensen
t kl. 12 dagen før

KALENDER:

Søn. 30. aug. kl. 10.30: Gudstjeneste på
Galgebakken, Hassing
Lør. 5. sep.: Sogneudflugt
Søn. 6. sep. kl. 9: Høstgudstjeneste, Villerslev
Søn. 6. sep. kl. 10.30: Høstgudstjeneste,
Skyum
Ons. 16. sep. kl. 19.30: Sogneaften i Koldby
Kirkecenter
Søn. 20. sep. kl. 9: Høstgudstjeneste, Visby
Søn. 27. sep. kl. 9: Høstgudstjeneste, Hassing
Søn. 27. sep. kl. 10.30: Høst- og familiegudstjeneste, Hørdum. Frokost.
Man. 28. sep. kl. 14: Sognecafé i Koldby Kirkecenter
Søn. 4. okt. kl. 16.00: Festgudstjeneste,
Hørdum
Søn. 11. okt. 11.30: Menighedsmøde i konfirmandstuen, Visby
Søn. 11. okt. kl. 18.30: Pizza og Kirke, Hørdum
Man. 19. okt.: Sognecafé i Koldby Kirkecenter
Søn. 25. okt. kl. 10.30: BUSK-gudstjeneste,
Hørdum
Tirs. 20. okt. kl. 19.30: Sogneaften i Harring-Stagstrup Kirkecenter
Ons. 4. nov. kl. 19.30: Sogneaften i Koldby
Kirkecenter
Søn. 8. nov. kl. 10.30: Afslutning børnekonfirmander, Hørdum. Frokost. Tilmelding på
tlf. 97 93 66 63 senest 6. november
Søn. 29. nov. kl. 13.30: Familiegudstjeneste
og juleoptog, Hørdum
Tirs. 1. dec. kl. 14.00: Adventsgudstjeneste
i Hørdum Kirke med efterfølgende kaffe og
hygge i kirkecentret
Søn. 6. dec. kl. 16: Julekoncert, Hørdum
Man. 7. dec.: Sognecafé i Koldby Kirkecenter
Søn. 13. dec. kl. 16: Julekoncert, Skyum
7

Fra indsættelsen i Skyum

Ny sognepræst i
Hørdum og Skyum
Efter at vi i ca. ½ år har været lidt i ”Ingenmandsland” med hensyn til sognepræst, har vi nu pr. 1. maj fået fælles pastorat med Hassing, Villerslev og Visby
og har således fået Lillian Risum som
sognepræst. Vi glæder os meget til samarbejdet med dig Lillian, og synes det er
frisk gjort, at du har sagt ja til pludseligt
at få så mange nye sognebørn.
Vi glæder os også meget til samarbejdet
med de andre sogne i pastoratet.
På Hørdum og Skyum menighedsråds
vegne - Eigild Jensen og Henny Klit

Sogneaften i september

Sogneaften i november

- Fra ”bypige til bondekone”
Ons. den 16. sep. kl. 19.30 holder Marianne
Jørgensen fordrag i Koldby Kirkecenter over
emnet ”Fra Bypige til Bodekone” – om dét at
være født og opvokset i byen, og om at få sit
livs chok ved udflytningen til bondegården. Marianne Jørgensen er bl.a. kendt som klummeskribent på Landbrugsavisen, fra TVMidtVest i
udsendelsen ”Hånden på Hjertet”, som forfatter og som foredragsholder.
Velegnet for nuværende bondekoner, kommende kærester, landsbytosser, pensionister,
naboerne, interesserede svigermødre og - måske - bondemanden selv! Kaffen koster 30 kr.
Kirkebil kan bestilles til alle sogneaftener.
Alle fra de fem sogne – og andre interesserede
– er velkomne.

En rottehistorie og andre fortællinger fra mit
liv i Nigeria.
Hvad lavede sognepræsten i grunden i de 15 år,
hun boede i Nigeria? Det vil hun fortælle om
ved en sogneaften i Koldby Kirkecenter ons. 4.
nov. kl. 19.30. Børn og konfirmander er også
velkomne.
Kaffen koster 30 kr.
Kirkebil kan bestilles til alle sogneaftener.
Alle fra de fem sogne – og andre interesserede
– er velkomne.

Sogneaften i oktober
Tirsdag den 20. okt. kl. 19.30 deltager vi i Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers arrangement i Harring-Stagstrup Kirkecenter. Tidligere biskop Niels Henrik Arendt
taler om Luther og reformationen. Aftenen
slutter med andagt i Stagstrup Kirke.
Kirkebilen kan bestilles på tlf. 97 93 40 57 senest dagen før.
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Høst- og
familiegudstjeneste
Søndag den 27. sep. kl. 10.30. Høst- og familiegudstjeneste i Hørdum Kirke.
Spire- og juniorkorene medvirker, børnekonfirmander og konfirmander bærer frugt og grønt
med ind i kirken. Indsamling.
Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkecentret, og her holdes der auktion.
Tilmelding til frokost senest den. 25. sep. på tlf.
97 93 66 63.

Sognecafé

Hver gang kl. 14-16 i Koldby Kirkecenter

Man. 28. sep.: 15 år er gået, siden vi startede
caféeftermiddage. Det skal fejres. Kaj Mogensen, Morup Mølle m.fl. medvirker.
Man 19. okt.: Anna og Svend Hamborg, Hundborg, fortæller og viser billeder fra Grønland.
Man. 7. dec.: Julehygge.

pizza og kirke
Søndag den 11. okt. kl. 18.30. Pizza og kirke. Vi
begynder med pizza i Kirkecentret, og går derefter med fakler gennem byen til kirken, hvor
der er en kort andagt.
Pris 40 kr. - Tilmelding senest den 9. okt. kl. 12
på tlf. nr. 97 93 66 63.

BUSK-gudstjeneste
i Hørdum
Søndag den 25. okt. BUSK gudstjeneste kl.
10.30. BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke.
En anderledes gudstjeneste hvor vi får besøg af
”Kirkebillen” v/Kirsten Stockholm, som fortæller bibelhistorie og inddrager børnene som aktører. Spire- og juniorkorene medvirker.

Gudstjeneste og
juleoptog i Hørdum
Søndag den 29. nov. kl. 13.30, 1. søndag i
advent, er der familiegudstjeneste i Hørdum
Kirke. Spire- og juniorkorene medvirker. Efter
gudstjenesten deltager vi i juleoptoget.

Julekoncert
Søndag den 6. december kl. 16.00 afholdes
årets julekoncert i Hørdum kirke.
Her vil korene synge julens dejlige sange og salmer for og med menigheden.

Visby og Villerslev
Søndag den 11. okt. er der gudstjeneste i Visby
kl. 10.30. Herefter inviterer menighedsrådet på
kaffe i konfirmandstuen.
Her vil der blive afholdt et såkaldt menighedsmøde, hvor der vil blive givet en orientering
om menighedsrådets arbejde. Herunder en
drøftelse af rådets ønske om en sammenlægning med Hassing menighedsråd efter valget i
november 2016.
Visby-Villerslev Menighedsråd og
sognepræsten

Kirkehøjskolen
i Sydthy Provsti
Programmet for efteråret ser sådan ud:
Tors. 24. sep.: Doris Ottesen: ”Kristin Lavransdatter”
Tors. d. 8. okt.: Dorthe Zielke og Søren Johannsen: ”Carl Nielsen i ord, toner og billeder”
Tirs. 3. nov.: Willy Egemose: Fællessang og fortælling, koncert i Hurup Kirke.
Tors. 12. nov.: David Bugge: ”Martin A. Hansen,
Løgneren”
Tors. 26. nov.: Lige før advents-fest
Programmer ligger i kirkerne. Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 Hurup, tlf. 97 95
11 84, mail: lei@km.dk

Børnekonfirmander
Alle børn, der går på Koldby Skole, inviteres til
at blive børnekonfirmand/minikonfirmand.
I august blev der sent et brev ud til hver en
klet barn. Og skulle der være et barn, der ikke
har fået brev, er man velkommen til at kontakte
mig. Det gælder også børn, der går i 3. klasse på
Sydthy Friskole.
Vi begynder ons. 9. sep. Børnene bliver hentet på skolen kl. 14.00, og vi er færdige kl. 15.45.
Hele forløbet afsluttes med en gudstjeneste i
Hørdum Kirke søn. 8. nov. kl. 10.30.
Lillian Risum, tlf. 97 95 11 33
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Program for
Indre Mission Hørdum
og omegn

Hvor intet andet er anført holdes møderne kl. 19.30 i
missionshuset ”Bethesda”, Tårnvej 58 i Hørdum.
Enhver er meget velkommen. - Eventuelle spørgsmål
kan rettes til Esther Filipsen på tlf. 97 93 62 78.

September
Tirs.1.: Møde ved repræsentanter fra Dansk Bibelinstitut i København.
Man. 7. kl. 19.00: Bedemøde.
Den 15. - 17.: Kredsens vækkelsesmøder i henholdsvis Vestervig Missionshus, Harring-Stagstrup Kirkecenter og Jegindø Missionshus.
Tema: ”Det afgørende møde med Gud”.
Taler: Missionær Brian Madsen, Uhrhøj.
Tirs, 22.: Bibelkreds hos Henning Filipsen, Svinget 5, Koldby.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 9, vers 1 - 29.
Tirs. 29.:Høstfest ved Christen Erik Christensen,
Søndbjerg.
Oktober
Lør. 3.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter. (Program kan rekvireres).
Man. 5. kl. 19.00: Bedemøde.
Den 7. og 8.: Kredsens oktobermøder 2015.
(Program kan rekvireres).
Afholdes i Heltborg Kirke og Missionshus.
1. aften medvirker sognepræst Peter Noer,
Frøslev.
2. aften medvirker missionær Christen Peter
Olesen, Ejstrupholm.
Den 20. - 22.: Møderække i missionshuset.
Den 20. medvirker murer Jens Lilleøre, Vinderup.
Den 21. medvirker pastor Erik Bennetzen,
Tygstrup.
Den 22. medvirker missionær Heri Elttør,
Aulum.
November
Man. 2. kl. 19.00: Bedemøde.
Ons. 4.: Kredsmøde i Agger Missionshus.
Taler: Missionær Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing.
Man. den 9. kl. 14.30: Møde på ”Kløvermarken” i Koldby.
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Den 18. og 19.: Kredsens bibelkursus i Hørdum
Missionshus.
Tema: ”De fem B´er.”
Medvirkende: Pastor Erik Lunde, Gimsing.
Tirs. 24.: Bibelkreds hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum.
Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 9, vers 30
- 50.

Korshærskredsen

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

September
Man. 21. kl. 14.30 møde i Hurup Missionshus.
Taler: Bent Friis, Mors.
Oktober
Ons. 21.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.
November
Ons. 18.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10,
Hurup.

Højskolesang på
Kløvermarken
Man. d. 28. september.
Man. d. 26. oktober.
Man. d. 30. november.

Gudstjenester på
Kløvermarken
Altergang hver gang. Hvor intet andet
er anført, er der gudstjeneste kl. 14.00.
8. sep.: Frits E. Jensen
22. sep.: Lillian Risum
6. okt.: Lillian Risum
20. okt.: Frits E. Jensen
3. nov.: Lillian Risum

17. nov.: Frits E. Jensen
1. dec.: Adventsgudstjeneste i Hørdum Kirke
v. Lillian Risum. Derefter kaffe og hygge i Koldby
Kirkecenter.

Aktiviteter i
Kløverblomsten

for pensionister i
Koldby Hørdum og Skyum
1. sep.: Vi kører til Nettotøj kl. 13.00 fra Hørdum, opsamling de sædvanlige steder.
13. sep.: Cafeeftermiddag, musik og sang v.
Dorthe og Svend-Erik. Obs.! Begynder kl. 14.30.
15. sep.: Terningspil.
29. sep.: Pensionistforeningen og aktivkommiteen afholder bankospil.
13. okt.: Generalforsamling i aktivkommiteen.
27. okt.: Generalforsamling i pensionistforeningen.
10. nov.: Solvejg Kortegaard fortæller.
24. nov.: Vi spiser gule ærter. Obs. kl. 12.00.
29. nov.: Julestue på Kløvermarken kl. 13.30.
8. dec.: Julefrokost kl. 12.00.
Hvis ikke andet er anført, begynder arrangementet kl. 14.00. Kaffe kan købes til 20 kr.

Andre arrangementer for medlemmer
af Kløverblomsten:
Strikkeklub: Hver onsdag 14.00-16.00.
Torsdagsklubben.: Hver torsdag 9.30-11.30.
Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug
af computer osv.

Menighedsrådsmøder
Ret til ændringer forbeholdes

Hørdum
Tirs. 22. sep. kl. 19 i Koldby Kirkecenter
Tirs. 24. nov. kl. 19 i Koldby Kirkecenter
Skyum
Tors. 1. okt. kl 19 i Graverhuset
Tors. 5. nov. kl. 19 i Graverhuset
Hassing
Tirs. 17. nov. kl. 19 på Vestervigvej 141
Visby-Villerslev
Ons. 21. okt. kl. 19.30 på Oddesundvej 218
Ons. 25. nov. kl. 19.30 på Lethsvej 5
Fælles møde for Hørdum og Skyum
Tirs. 15. sep. kl. 19 i Koldby Kirkecenter
Tirs. 17 nov. kl. 19 i Koldby Kirkecenter
Fælles møde for Hassing, Visby og Villerslev
Tirs. 8. sep. kl. 19.30 i konfirmanstuen

Præstesekretær
Som noget nyt har der siden 1. maj været ansat
en fælles sekretær for præsterne i Visby, Stagstrup og Bedsted. Hendes opgave er at føre de
elektroniske kirkebøger og f.eks. udskrive attester til dem, hvis attester er bortkomne. Hendes navn er Ann-Lisbeth Højgaard Bech, og hun
er født og opvokset på Sydmors.
Hun er yderst kompetent, idet hun har været
kordegn i 14 år, de syv første år i Nordsjælland
og siden 2008 ved Nykøbing Mors kirke.
Hun træffes på Kirkekontoret, Thorsvej 13 i
Koldby tirsdag og torsdag kl. 14.30 – 16.30. Tlf.
97 93 61 69.
Vi byder hende velkommen og ser frem til et
godt samarbejde.
Lillian Risum

Hyggeeftermiddag

v. missionær Henning Fillipsen kl. 14.00
Man. d. 21. september.
Man. d. 5. oktober.
Man. d. 2. november.
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Modtager:

Søndag den 4. oktober fejrer Hørdum og
Skyum kirkers kor 40 års jubilæum
- Samme dag fejres orgelets 25 års jubilæum
Jenny Nielsen startede børnekor for 40 år siden, hun vil
være til stede noget af dagen, så alle kan få lejlighed til at
opfriske gamle minder med hende.
Dagen starter i Kirkecenteret kl. 10.00. Her mødes gamle
og nye sangere til et gensyn. Der vil blive serveret frokost
og kaffe.
Bente Lind Bliksted indstuderer et par satser med alle
deltagerne. De skal bruges til festgudstjenesten i Hørdum
kirke kl. 16.00.
Tilmelding til dagen senest mandag den 21. september
på 23 26 04 79 (Bente).

Sogneudflugt lørdag den 5. september
Med afgang fra Skyum Kirke kl. 8.20 og Kirkecentret i Koldby kl. 8.30.

Turen går via Agger med færgen til Thyborøn. Vi ser og hører om Thyborøn Kirke.
Kl. 11.30 spiser vi en 2 retters menu i Mallemukken ved de røde barakker.
Kl. 13.30 går det videre sydpå til Vemb. Her besøger vi Flamingo Naturpark.
Parkens ejer og idémand Knud Christensen vil fortælle om den 6 ha store park, der er en
spændende blanding af natur og forunderlige haver med søer, Slyk kloster, Akropolis, mange
hyggelige siddepladser, men ingen Flamingoer.
Kl. 15.30 serveres der kaffe/te i parkens Pavillion.
Hjemad tager vi over Oddesund og forventer at være tilbage senest kl. 18.30.
Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest den 30. august. Bodil Jensen tlf. 97 93 66 63 eller Henny Klit 22 81 17 01.
Alle fra Skyum, Hørdum, Hassing, Villerslev og Visby er meget velkomne.
Arrangør: Skyum og Hørdum menighedsråd
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