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LUTHER-ROSEN
I sommer var jeg på ferie
i Tyskland. Der fandt jeg
en rose, som jeg ikke har
set i nogen have – hverken her i landet eller
andre steder i verdenen. Rosen kaldes LutherRosen. Den rose er ikke en almindelig rose,
som dufter, og som man kan plukke og sætte i
vase til glæde for både syn og næsebor.
Nu skal det siges, at jeg kendte denne rose i
forvejen, men det er nok især i Amerika, at jeg
har set den. Faktisk har Luther-Rosen hængt
over mit skrivebord lige siden, jeg tog kontoret i Præstegården i besiddelse.
Nu er Luther-Rosen, som man kan ane, ikke
en almindelig rose, men den er Martin Luthers
segl. Dette segl findes mange forskellige
steder rundt om i de byer, der er knyttet til
Martin Luther (Eisleben, Eisenach, Erfurt,
Wittenberg m.fl. i det tidligere DDR): på bygninger (både indvendigt og udvendigt), plader
på fortove og selvfølgelig på souvenirs. Og nu
også på store bannere, der forkynder, at man
i 2017 fejrer 500 års reformationsjubilæum.
Luther-Rosen er et symbol, der fortæller en
hel del om, hvad det vil sige at være luthersk
kristen. Selv om vi måske ikke tænker over
det, så står vi i Den Evangelisk Lutherske
Folkekirke i Danmark i gæld til Martin Luther
(1483-1546), idet han gjorde den opdagelse,
at vi ikke bliver frelst på grund af gerninger,
men alene ved troen på Jesus Kristus. (Det
står godt nok i Bibelen, men det havde man
glemt!)
I centrum af rosen findes der et sort kors, som
minder om, at det er troen på den korsfæstede,
der gør os salige. Uden om det sorte kors er
der et rødt hjerte, som skal minde os om Guds
kærlighed til os og Jesu død for vor skyld.
Korsets og hjertets baggrund er en hvid rose,
der ses som et tegn på, at troen giver fred og
glæde. Den blå baggrund ses som tegn på
håbet om den kommende himmelske glæde.
Rosen er omgivet af en gylden ring, der viser,
at saligheden i himmelen varer evigt og aldrig
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får ende. Endelig findes der fem bogstaver i
seglet VIVIT. Det betyder: han lever, og det
må hentyde til, at Jesus Kristus lever.
I et brev fra 1530 skriver Luther selv, at rosen
er ”et kendetegn på hans teologi” og han
skriver:
”Først skal der været et kors; det er sort og
findes i hjertet, som har sin naturlige røde
farve, for at jeg kan blive mindet om, at troen
på den korsfæstede gør os salige. For når man
tror med hjertet, bliver man retfærdig overfor
Gud… Sådan et hjerte skal være midt i en
hvid rose, som fortæller, at troen giver glæde,
trøst og fred… Derfor skal rosen være hvid og
ikke rød; for den hvide farve er ånders og alle
engles farve.
Sådan en rose findes på den himmelfarvede
baggrund, fordi en sådan glæde i ånden og
troen er begyndelsen til den kommende himmelske glæde, som man har i håbet, men som
endnu ikke er åbenbaret.
Rundt om denne himmelske baggrund findes
en gylden ring, som fortæller, at en sådan
salighed varer evigt i himlen og aldrig får
ende. Den overgår alle andre glæder og
goder, ligesom guld er det ædleste metal ..."
Luther-Rosen er dermed et fint symbol på,
hvad der er centrum i vort liv som kristne
mennesker.
Når jeg ser rosen, og når jeg tænker på Luthers
forklaring, så fornemmer jeg en duft, en himmelsk duft, der let kan stå mål med alle de
skønne roser, som vore haver er så rige på.
Lillian Risum, sognepræst

Carpe Diem
Grib dagen –
det kan vi lige så lidt
som vi kan gribe en solstråle
Øjeblikket er flygtigt
de lyseste stunder væk
før vi får set os om
mors bløde favn
fars trygge hånd
det første kys
væk

Solen som skinner i dag
lyser ikke for i morgen
glæden i dette øjeblik
varer ikke altid

Vi kan bære det i os
som en mindelse
et savn
og en længsel

Kun et genskær i hjertet
kan lyse når dagene er trange

Vi bærer årene
som spor i vores ansigt
smertestriber
glædesrynker
men årene selv
er væk
den nye dag
kommer os i møde
fuglefri og lys
skøn som en drøm
træer og buske
trækker langsomt i tøjet
stykke for stykke
til de står i deres grønne
pragt en sommermorgen
slå øjnene op og nyd
synet før det er væk
træk vejret dybt
og vær til stede nu
mens vi lever

Lige som israelitterne
i ørkenen kun kunne samle
manna til én dag
kan vi ikke gemme
solskin og glæde på lager

Vi behøver lyset
hver eneste dag
noget at glædes over
på denne dag
et kærtegn nu
Ingen kan gribe den gode
dag og holde den fast
Det eneste lys som lyser
selv når mørket er helt mørkt
er kærligheden

Det gælder alle dage
Men hjertets og kroppens
hukommelse er kort
Giv os i dag
vort daglige brød
giv os solskin
og udsigt til fjorden
i dag
sig ordet igen, igen:
Jeg elsker dig!
For vi glemmer så let
Grib dagen
det kan vi kun sådan
som ansigtet mærker
solens varme og regnens
dråber
som øret hører
lærkens sang og et
kærligt ord
som hjertet røres
i tårer og smil
Inge Hertz Aarestrup
11. april 2014

Kærligheden hører aldrig op
Hverken død eller nat
kan forhindre kærlighedens
virkning i vores liv
Det lille barn
som blev inderligt elsket
får kærlighedskræfter
til hele sit liv
Ved døbefonten
lyder Guds stemme:
Du er mit elskede barn!
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Sogneaften
Torsdag den 23. oktober kl. 19.30 indbyder menighedsrådene til sogneaften i konfirmandstuen i Visby. Her vil Vivian og Torben Egeberg og Anne-Dorthe Johansen fortælle
om deres indtryk fra en rejse til Israel i efteråret 2013.
Vivian Egeberg skriver:
”Israel er et lidt underligt
land. Det ligger omgivet
af arabiske lande, men har
på mange måder en vestlig
levevis. Det er sammensat
af rigtig mange slags mennesker pga. alle de jøder
verden over, der er vendt
"hjem" siden statens oprettelse i 1948.
I Israel er der et utal af religioner, og de er meget synlige i bybilledet - ligesom
der er flere forskellige slags
soldater på gaderne. Og de
er alle bevæbnede!
Trods mangfoldigheden lever folk jo side om side i store dele af Israel, men konflikten fra
1948, da staten Israel blev oprettet og jøderne gjorde krav på det land, Gud havde lovet
dem ifølge Det Gamle Testamente, lever i allerhøjeste grad, sådan som vi også kan høre
og se i medierne i dag.
Det var et spændende land at besøge, og det vil vi fortælle mere om torsdag d. 23. okt.
kl. 19.30 i konfirmandstuen i Visby.”
- Kaffen koster 25 kr.
Alle er velkomne

Afskedsgudstjeneste og reception
for graver Poul Erik Nørgaard søndag den 12. oktober 2014
Vores afholdte graver har valgt at gå på en velfortjent efterløn, og i den forbindelse indbydes til afskedsreception i Heltborg Forsamlingshus søndag den 12. oktober 2014 efter
gudstjenesten kl. 10.30.
Vi byder alle hjertelig velkommen, og vi håber, at der er mange, der vil være med til at
markere Poul Eriks afslutning på et langt arbejdsliv.
Heltborg Menighedsråd
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HØSTGUDSTJENESTE

Når markerne ser ud som på dette billede afholdes der høstgudstjeneste i Heltborg Kirke
søndag den 21. september 2014 kl. 10.30. Efterfølgende er der høstfrokost i graverhuset
og under frokosten vil Heltborg Menighedsråd orientere om hvad man er optaget af lige i
øjeblikket, både i kirke og på kirkegård.
Heltborg Menighedsråd

Sogneudflugt 2014
Igen har vi været på en sogneudflugt. Denne
gang gik turen mod Holstebro, hvor vi på
rastepladsen over for TV midt-vest nød den
medbragte kaffe og de medbragte rundstykker. Det er en af dagens første højdepunkter.
Efter kaffepausen gik turen videre med hovedvej 11 forbi Vind Hede og Præstbjerg Plantage. Ved Ørnhøj drejede vi til venstre og fandt
Tiphede Kirke.

Denne kirke er bygget i 1900, efter at der var
opstået et behov for en kirke langt ude på
heden efter dens opdyrkning, Det er samme
tid som mange af de andre vestjyske kirker
er bygget.
De er alle bygget af røde teglsten, men det
specielle ved Tiphede i modsætning til de
andre samtidige kirker er, at denne kirke er
bygget som en korskirke. Den er bygget efter
samme tegning som en større sjællandsk
kirke, bare i en formindsket udgave, og det
skal efter sigende også være samme tegning,
der er brugt til Stenbjerg Kirke.
Nu er Tiphede Sogn en del af et større pastorat
sammen med Timring, Nøvling og Vildbjerg
Sogne.
På vores vej til middagen gjorde vi et kort stop
ved Timring Kirke. Det var først vores plan
at besøge denne kirke, men den er fuldstændig ryddet for inventar i fob. med en større
renovering. Vi gik en tur rundt om Timring
Kirke og så de mange ensartede gravsteder
fra Møltrup Optagelseshjem og så den meget
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skal ligne et hjem mere end en
institution.
Middagen nød vi i SkibbildNøvling Idrætscenter, hvor vi
spiste karbonader og jordbærgrød. En ganske god spise til
folk, der kommer fra landet.
Eftermiddagen blev nydt i Jyllands Park Zoo. Her var vejret
ikke så godt med os, men vi så
mange forskellige dyr, og de
børn, der var med, nød nogle
ture i karrusel eller nogle af
de andre forlystelser, der er i
haven Vi var en del, der så, at
specielle kirkegård, som er i
to afdelinger med meget stor
højdeforskel.
Efter besøget ved kirken
kørte vi forbi Møltrup Optagelseshjem. Det er et hjem,
som blev startet i 1912, og
som er et hjem, hvor døren
altid står åben for mænd,
der på den ene eller anden
måde er kommet på livets
skyggeside på grund af
sociale problemer, misbrug
eller ensomhed. Det har altid
været et mål for stedet, at det
de fodrede søløverne. Disse kunne lave mange
tricks og finurligheder, og andre havde lejlighed til holde en pytonslange i hænderne.
Hjemturen gik omkring Gødstrup for at se lidt
nærmere på det store sygehusbyggeri, Region
Midt har gang i der.
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Samtale med en fleksibel mand
Jeg mødes med Poul Erik og Lis en varm
sommerdag. De holder ferie, men er som altid
fleksible, og i dette tilfælde klar til at fortælle
lidt om Poul Eriks arbejde som graver ved
Heltborg Kirke, men også løfte sløret for det,
der venter forude, når han til november siger
farvel til arbejdsmarkedet.
Poul Erik har fundet et skyggefuldt sted på
terrassen på Landevejen 17B. Han er i gang
med at løse en krydsogtværs, og for os, der har
haft vores gang i graverhuset på kirkegården,
ved vi, at det ikke er uvant for ham. Der har
i de sidste mange år været krydsogtværs, som
han har hygget sig med i sine kaffepauser. Lis
har fundet en plads i solen, og er lige startet på
en god bog, for som hun siger: ” En god bog
hører med til min ferie.”
Poul Erik blev ansat som graver ved Heltborg
Kirke den 1. maj 1996, og han fortæller, at han
startede med at holde ferie i fire uger. Det passer nu ikke helt, for han arbejdede i 22 dage,
inden han og familien tog på den længeventede fire-ugers-rejse til Afrika.
”Jeg har haft et ualmindelig dejligt arbejde,
gode menighedsrødder at samarbejde med,
og jeg har fået lov til at passe mig selv,
hvilket jeg har været rigtig glad for. Jeg har
haft frie hænder på kirkegården, og det har
passet mig godt,” siger Poul Erik. ”Der har
været menighedsrødder med forskellige forudsætninger for at indgå i dialog om blandt
andet kirkegårdens drift, og det har jeg fuld
forståelse for. Jeg er jo så heldig, at jeg har
haft ét menighedsrådsmedlem, der har været
med i alle årene, og det har givet tryghed i
ansættelsen. Det må ikke være rart, hvis et helt
menighedsråd skiftes ud,” tilføjer han.
I forhold til det daglige arbejde på kirkegården
og arbejdet i forbindelse med de kirkelige
handlinger fortæller Poul Erik, at han er rigtig
glad for samtalerne med kirkegårdens brugere, og det er dejligt at tale med turisterne,
der besøger kirken. Der er flere, som slår

et smut ind på kirkegården, når de gæster
museet. Poul Erik fortæller: ”Samtalerne med
turisterne kan lade sig gøre, fordi graveren er
til stede. Kirkegårde uden betjening er noget
rod. Den personlige betjening, som jeg finder
rigtig vigtig er ikkeeksisterende, og det er
efter min mening ikke godt for folkekirken.”
Poul Erik har også været rigtig glad for arrangementerne i kirken, der har været ud over
søn- og helligdagsgudstjenesterne. Han siger:
”Jo flere, jo bedre, fordi der mange gange
kommer gæster, som ikke nødvendigvis besøger kirken om søndagen, og det, synes jeg, er
godt.”
Vi taler løst om det at være gæst i kirken uden
at være søndagsgæst, om det at sætte sig ind
i en kirke og nyde stilheden, og Lis fortæller,
at de på deres ferier besøger mange kirker, og
at det er mere reglen end undtagelsen, at de
nyder en ”stillestund”, inden de igen forlader
stedet.
Poul Erik har været medlem af gravernes
fagforbund FAKK i mange år, og har af den
vej fået indsigt i kollegaers problemer. Jeg
spørger, om det er problemer eller udfordringer, men Poul Erik mener, at det de senere år
er problemer, som er fremkommet efter den
nye organisationsaftale – en aftale, som ikke
passer så godt til en fleksibel mand, som bare
gerne vil passe sit job og være til stede, når
der er brug for ham.
I fagforeningsregi har Poul Erik sat stor pris
på sin Erfa-gruppe – en gruppe sammensat
af både kvindelige og mandlige gravere, hvor
de har været på besøg på hinandens arbejdspladser og ved de besøg har hentet inspiration
til eksempelvis vinterpyntningen. Poul Erik
mener, at sammensætningen af gravere er
fifty-fifty, og det skyldes sikkert, at arbejdet
er mindre fysisk krævende end for 20 år siden,
hvor en grav skulle graves med en Lysbro, og
hjælpemidlerne var færre og mindre. I dag
er der tid til andre ting, hvilket netop giver
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sig udslag i den mere kreative og
smukke vinterpyntning.
Naturens og årets gang har Poul
Erik nydt i fulde drag (og det har
vi, som læsere af Sognenyt, jo
også - hvem husker ikke de maleriske vinterbilleder – taget fra tårnet
i kirken?) Han har haft mulighed
for at følge med i dyrelivet i og
omkring kirken. Han fortæller:
”For nogle år siden, da jeg var
ved at renovere pikstenssætningen
omkring apsis, kom en solsort og
lagde hovedet på skrå for at studere, hvad jeg havde gang i. Jeg
havde netop løsnet en sten, hvorunder en bille havde sit bo. Solsorten fulgte med i min gøren og kom
nærmere. Jeg skubbede billen hen
foran den, og den tog den i sit næb
og fløj. Jeg gik videre med mit
arbejde, og små ti minutter senere
var solsorten tilbage, hvor den igen
lagde hovedet på skrå og ventede
på, at jeg skulle finde endnu en
bille, som den kunne fortære.”
Jeg stiller Poul Erik følgende
spørgsmål: ”Hvad skal der ske, og
hvad skal du få tiden til at gå med,
når du går på efterløn?” Dertil
svarer han og Lis i kor, at de skal
have en hund – en Irish Softcoated
Wheaten Terrier, som Poul Erik kan hygge sig
med, når Lis er på arbejde. Derudover har han
i flere år været med i Neessund Vikingeskibs
Laug, en interesse, som han vil fortsætte med.
”Jeg er også glad for at køre motorcykel, så
mon ikke også der vil gå noget tid med det,”
siger han og tilføjer med et smil og en latter,
”- og så laver Lis jo nok en to-do-liste til mig,
så jeg ikke bare sløser tiden hen.”
De har også et større projekt i støbeskeen.
Poul Erik skal lave sit private mini-orangeri,
og den skal være så stor, at der er plads til
bord og stole derinde. Jeg spørger, hvad
der skal dyrkes, og de supplerer hinanden i
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opremsningen. Der skal være tomater, agurker, chili og vin, og så har de et ønske om også
at dyrke andre eksotiske planter.
Der er nok at tage fat på, der er nok, han gerne
vil, og han glæder sig til sin efterløn, for som
han siger: ”Nu er beslutningen taget, og så kan
det ikke gå stærkt nok.” Det er før hørt. Jeg vil
trække mig tilbage, takker for at de havde tid
til at fortælle og ønsker Lis og Poul Erik en
fortsat god ferie og sommer.
A.R.P.

Når Klokkerne ringer!
1.
		
		
		

Når klokkerne ringer,
4.
de bringer dig bud,		
fra hjemmet hist oppe		
hos Herren din Gud.		

Når klokkerne ringer,
fra graven engang,
skal tonerne klinge
om livshåbets sang.

2. Når klokkerne ringer
5. Når klokkerne ringer
for store og små,		 engang over sky,
dit navn er i klangen,
de kalder af graven
dig kalder de på.
til Herren på ny.
3. Når klokkerne ringer,
han åbner sin favn,
den Herre som gav dig
		 i dåben sit navn.

6. Og da skal du frydes
ved Himmerigs bord,
så sandt som du hørte
hans klokker på jord.
J. C. Christensen

I mange hundrede år har klokkerne lydt ud over sognet til hverdag og fest – i glæde og
sorg og mindet os om ”Gudshuset” på bakken med den flotte udsigt.
I kirken bliver vi budt velkommen til: bøn og stilhed – tak og lovsang, ”Ordets” forkyndelse, dåb, nadver og velsignelse, ja, ”brød” til det daglige liv.
Ikke blot kirkerummet, men også kirkegården har sin historie at fortælle, og et besøg
på kirkegårdene rundt omkring kan fortælle os om livet og kulturen – både materielt
og åndeligt – det pågældende sted gennem tiderne. Giver man sig tid til at nærlæse
gravstenene, bliver man ofte mindet om, hvad der kan bære i livet gennem svære tider.
Når jeg tænker tilbage på min barndom, står der tre grundpiller i min erindring – nemlig: Kirke, Hjem og Skole. Denne treklang trak ofte på samme hammel til bevarelse af
det danske folk som et kristent folk. I dag er ikke altid den ene ”klang” tilbage. En
stor opgave står tilbage at løse, og vi i Den Danske Folkekirke har alle et ansvar.
			 På kirkesti og kirkestræde
der vandred` mine fædre.
Jeg vandrer selv den samme vej,
for jeg kender ingen bedre.
Igen et citat af J.C. Christensen.
B. Egeberg
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Det var synd
Hvad var synd? Ja det
var faktisk synd for
dem, der ikke valgte
at komme i Heltborg
Kirke mandag d. 2.
juni kl. 19.30. Ikke så
meget pga. kaffen og
kagen, som ellers var
udmærket, men fordi
vi denne aften havde
besøg af pigekoret og
voksenkoret fra Hørdum og Skyum kirker
ved Bente Bliksted.
Al respekt for dem,
for de synger virkeligt godt. Stemmerne
gør det selvfølgelig
ikke alene – der skal
også en dygtig dirigent og leder til og det
har de så sandelig i Bente Bliksted. Som en
gæst sagde: ”Man kan se, hvor glade de er for
hende”.
Pigekoret indledte med to sange; den første på
latin og det lød som en fest – en sommerfest!
Voksenkoret fortsatte med 3 sange efter, at

Lillian Risum havde budt velkommen, og vi
alle havde sunget en fællessalme, og sådan
vekslede resten af aftenen. Sangene var for
øvrigt noget af det koncept, som korene vil
synge, når de inden længe besøger Polen.
Korene afsluttede aftenen sammen med ”Halleluja” af Wolfgang A. Mozart og efter mange
klapsalver var der kaffe og kage i våbenhuset.
Er du blevet lidt ked af,
at du gik glip af denne fantastiske aften,
kommer Bente Bliksted med kor igen til
december som optakt
til advent. Det bliver
torsdag d. 4. december
2014, så skriv allerede
nu i kalenderen!
Tak til korene fra Hørdum og Skyum kirker
for virkelig smuk sang.
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Salmebogens bønnebog
Hvis man vil bede til Gud, hvad skal man så sige? Hvad kan man sige? Jo, Fadervor kan
man altid bede, men måske er der forhold i livet, der trænger sig på, og som man gerne vil
udtrykke over for Gud, men det kan være så svært at formulere sig.
Der er hjælp at hente bag i Den danske Salmebog. Her er der bønner, der passer ind i
forskellige livssituationer, og der er morgen- og aftenbønner til hver af ugens dage. I de
kommende numre af Sognebladet vil man kunne læse nogle af disse bønner – og måske
bede med på dem.
At møde dagen
Herre,
luk mig ind i stilheden for dit ansigt
bare for en kort stund.
Luk alt det ude,
der tynger mit sind
og ødelægger min fred.
Gør mig stille, så jeg kan høre,
hvad du vil sige mig.
tal til mig, Herre,
og lad mig mærke din nærhed,
så jeg kan gå styrket ud
til dagens opgaver og arbejde,
til dens sorger og glæder,
og det, som du vil bruge mig til.
Amen.
(Bøn nr. 6, side 883 i DDS)
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Vægtere i Danmark
I sommeren 2013 var vi på en lille ferietur til
Søndervig. Noget af det første, vi gør, når vi
kommer til et nyt område i Danmark, er at se
de turistbrochurer igennem, som vi næsten
alle steder får udleveret sammen med indskrivningen på campingpladsen.
Vi faldt for en rundgang med vægterne i
Ringkøbing, og det var en meget interessant
oplevelse. Turen varede en god times tid, og
vi fik fortalt lidt om de steder, vi gik forbi. Vi
fik fortalt om vægterne i gamle dage; vi fik
sunget nogle sange, og så hørte vi selvfølgelig
vægterne synge verset til kl. 21. Inden turen
sluttede, gik de over til at synge verset til kl.
22.
Fra gammel tid var en vægter en vagtmand,
der opretholdt ro og orden om natten i en by.
Vægtere var som regel bevæbnet med en morgenstjerne. Vægterne skulle også ved at synge
vægtervers angive tiden på hvert timeslag. I
København blev det første vægterkorps oprettet af Ole Rømer i 1683 med 68 mand. Hvornår vægterkorpsene er ophævet er vistnok lidt
forskelligt i de enkelte byer. I København blev
det ophævet i 1863, men i Ribe har jeg set et
sted, at der står, at de fortsatte til begyndelsen
af 1900 tallet.
Tilbage til Ringkøbing sommeren 2013. Vi
fulgtes med vægterne rundt i byen. Vi havde
ikke gået langt, før vi i en portåbning blev
mødt af nogle mennesker, som vi sang et par
sange sammen med. Lidt senere blev vi delt
i to grupper, en gruppe der kunne forstå den
vestjyske dialekt og så en gruppe, der bedre
kunne forstå tysk. Så blev der ellers fortalt
om, hvad vægterne lavede i gamle dage, og at
de nu om dage kun gik turene for turisternes
skyld, men at der stadig var 23 danske byer,
hvor der er vægtere i sommermånederne. Det
var ikke en guidet byrundtur, for de havde en
aftale med turistkontoret om, at vægterne ikke
fortalte så meget om byen, og så skulle turistguiderne til gengæld lade være med at synge.
Da vi gik forbi et bofællesskab med handicap12

pede unge mennesker, blev vægterne budt på
kaffe. Vi andre måtte så se på og høre deres
fortælling om, at det fik de hver aften. Kaffen
kunne godt virke lidt tilfældig. Skeen, som var
blevet brugt til udmåling af bønnerne, havde
ikke altid været fyldt, men det var blevet en
fast tradition. Et sted var der en invalid dame
i kørestol, som blev kørt hen i døråbningen,
og så blev der sunget en aftensang for hende,
som det var skik og brug, at der blev gjort
hver aften.
Det var i august måned, så det sidste stykke af
ruten var der mørkt. I den sidste gade, vi gik
igennem, havde man slukket gadelysene for at
vi rigtig skulle mærke natten og hvordan det
i sin tid havde været for vægterne at gå rundt
i gaderne.
Vægterverset til kl. 21:
Nu skrider dagen under,
og natten vælder ud;
forlad for Jesu vunder
vor synd, o milde Gud.
Bevare kongens hus
samt alle mand
i disse land
fra fjendens vold og knus!
Lis og Ebbe Skammelsen

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

September
3.: Vi synger nye og gamle sange i Jegindø
Missionshus. kl. 19.30. Vi kører fra Heltborg Missionshus kl. 18.30.
11.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
16.-18.: Vækkelsesmøder i Vestervig Missionshus. Kl. 19.30. Taler alle 3 aftener
er evangelist Jens Iver Jensen, Notodden,
Norge.
1. aften synger ”Skivekoret”.
2. aften synger ”Håbet” fra Thyholm.
3. aften: Hele salen synger med Elisabeth
Vrist og Åge Lilleøre.
20. Kredstur til ”Syng den igen” i ”Gråkjær
Arena”, Holstebro. Program.
25. Høstfest v/sognepræst Lillian Risum, Visby. Emne: ”Gud er ødsel”. Sang ved ”Limfjordsgruppen”.
Oktober
1.: Soldatervennerstævne i Vestervig Missionshus kl. 19.30. Taler er landsformand og
sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen.
8.-9.: Temaundervisningsaftener i Hurup.
8.: Kl. 19.00 skriftemåls- og nadvergudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe og
bibelforedrag i missionshuset. Medvirkende
er sognepræst Ole Larsen, Års.
9.: Kl. 19.30 bibelforedrag i missionshuset.
Taler: sognepræst Robert Enevoldsen, Thyborøn.
16.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
23.: Sogneaften i konfirmandstuen. Det bliver
en sangaften med indslag fra søndagsskolelederes tur til Israel.
29.: KLF aften i Hurup Missionshus med tale
af tidl. folketingsformand Chr. Mejdahl.

31.: Reformationsgudstjeneste i Vestervig
Kirke kl. 19.00. Se omtale.
November
5.: Kredsmøde på Svankjær Ungdomsskole kl.
19.30. Taler er missionær Søren Grysbæk,
Horsens.
Uge 46 møderække i Heltborg Missionshus.
10.: Tale og sang ved Nordthy Mandskor.
12.: Taler er missionær Svend Taulborg,
Struer.
13.: Taler er sognepræst Lillian Risum, Visby,
Sangindslag v/”Håbet” Thyholm.
20.: Bibeltime hos Niels P. Riis, Heltborg
26.: Bibelkursus i Thyholm Kirkecenter.
27.: Bibelkursus i Hørdum Missionshus.
Underviser begge aftener er rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia (to forskellige foredrag).

Missionsugesang
Gør mig til redskab for din fred.
Gør mig til redskab for din fred!
Hvor hadet gror, lad mig så kærlighed.
Hvor uret råder, lad mig skabe ret,
hvor tvivlen nager, tro på dig.
O Herre, lad mig ikke tænke på,
om jeg blir trøstet, men om jeg kan bringe trøst,
om jeg forstås, men om jeg kan forstå,
om jeg elskes, men om jeg kan elske andre.
Gør mig til redskab for din fred!
Hvor mørket truer, lad mig tænde lys.
Hvor håbløsheden hersker, bringe håb,
hvor sorgen knuger, trøst fra dig
O Herre, lad mig ikke tænke på,
om jeg blir trøstet, men om jeg kan bringe trøst,
om jeg forstås, men om jeg kan forstå,
om jeg elskes, men om jeg kan elske andre.
Gør mig til redskab for din fred!
Når vi forlader skyld, vil du forlade,
for det er ved at give, at vi får,
og ved at dø, at vi opstår.
Frans af Assisi / Holger Lissner 1982
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KORSHÆRSKREDSEN

Dåb

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

Heltborg Kirke
Le Lovmand Larsen
Otto Fyhring Hosbond
Simon Fomsgaard Christensen

September
Mandag den 15.: Sorkredsmøde i Hurup
Missionshus. Taler er pastor Bent Friis,
Mors.
Oktober
Onsdag den 22.: Møde hos Annelise
Haaber, Gudnæsvej 22, Gudnæs.

Bisættelse
Heltborg Kirke
Erik Gade
Bent Kjærsgaard

November
Onsdag den 19.: Møde hos Else Nielsen,
Gormsvej 10 st. tv, Hurup.
December
Onsdag den 17.: Julehygge hos Anna
Pedersen, Nr. Alle 31, Hurup. Andagt v/
sognepræst Lillian Risum, Visby.

Menighedsrådsmøder

Indsamlinger
Villerslev Kirke
Danske Sømands- og
udlandskirker
Heltborg Kirke
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær

50 kr.
490 kr.
150 kr.

(Ret til ændringer forbeholdes)
Fælles menighedsrådsmøde
Tirs. 16. sep. kl. 19.30
Visby-Villerslev
Ons. 22. okt. kl. 19.30
Ons. 3. dec. kl. 19.30, Villerslevvej 14
Heltborg
Ons. 24. sep. kl. 19.00, Landevejen 17B
Ons. 19. nov. kl. 19.00, Toftumvej 5
Hassing
Tors. 20. nov. kl. 19.30, Vestervigvej 141
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KLF
Kirke og Medier
Lokalforeningen for Hurup og omegn afholder årsmøde med generalforsamling i
Hurup Missionshus onsdag den 29. oktober 2014 kl. 19.30.
Dagsorden if. lovene.
Tdl. MF Christian Mejdahl taler over emnet ”Medierne og Folkestyret”.
Bestyrelsen

Gudstjenester

september - oktober - november 2014
Dato

Visby	Heltborg	Hassing	Villerslev

31. aug. 11.s.e. trin.

10.30 friluftsgudstjeneste på Galgebakke for hele pastoratet

7. sep. 12.s.e. trin.

9.00 høstgudstj.		
Indsamling		

14. sep.13.s.e.T.		

10.30* høstgudstj.
Indsamling

9.00* (M.J.)		

21. sep. 14.s.e.T.		
10.30*høst 		
		
Indsamling		

9.00 høst
Indsamling

28. sep. 15.s.e.T.			10.30*
5. okt. 16.s.e.T.

9.00			10.30*

12. okt. 17.s.e.T.		
		

10.30* afsked
med graver

19. okt. 18.s.e.T.		

9.00* (M.J.)		

26. okt. 19.s.e.T.

9.00

9.00			10.30*

2. nov. Allehelgen		

9:00

9. nov. 21. s.e.T.		
		

10.30* indsamling
Mission Afrika		

16. nov. 22.s.e.T.

10.30*		

10.30*

9.00

23. nov. sidste s. i kirkeåret		10.30*		9.00
30. nov. 1.s. i advent

10.30*		

4. dec.		

9.00

19.30 advent		

* 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
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. oktober 2014.
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Reformationsgudstjeneste
I Vestervig Kirke afholder Aalborg Stifts
reformationsudvalg fredag den 31. oktober kl. 19 en gudstjeneste i anledning af
jubilæet i 2017 for reformationens indførelse i Danmark. Den 31. oktober 1517
slog Martin Luther 95 teser mod afladen
op på kirkedøren i Wittenberg, og den dag
regnes for reformationens begyndelse.
Gudstjeneste på reformationsdagen er den
anden i Aalborg Stift som optakt til 500
års reformationsjubilæum i Aalborg Stift.
Alle er velkomne!
Gudstjenesten vil være præget af musik
fra reformationstiden. Prædikenen ved
rek
tor Eberhard Harbsmeier vil sætte
fokus på folket.
Efter gudstjenesten inviteres der til kaffe
med kort foredrag om Martin Luther og
reformationen.
Endvidere bliver der uddelt en gendigtning af Matin Luthers Lille Katekismus.

