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Er rodnettet ved at tørre ud?
Det hænder, at der står noget fornuftigt i avisen. Det gjorde der i Kristeligt Dagblad den
26. april 2014, hvor der var en samtale med
tdl. udenrigsminister Per Stig Møller. Han
slår fast, at der er vigtigt, at vi, det danske
samfund, holder fast i de rødder, vi har i kristendommen.
”I Vesten er vi jo fuldstændig åbne og naive.
Vi er som en si, fordi vi ikke har vores egne
religiøse barrierer eller overbevisninger. I
Danmark bliver vi mere og mere fjerne for kristendommen, og for første gang siden Harald
Blåtand, tror jeg, har vi medlemmer af regeringen, der ikke er medlem af et trossamfund.
Religion er blevet fjernt for mange, og derfor
står vi svagt over for dybt fundamentalistiske
islamister. Vi bør derfor for eksempel ikke
erstatte kristendomsundervisning med religionsundervisning. Kristendommen må ikke
blive udhulet og blive et sidekabinet i undervisningen. For den kristne tro er nu engang
vores rodnet. Og man er nødt til at holde rodnettet fugtigt og komme vand på, ellers tørrer
det ud. Kristendommen har været rodfæstet i
Danmark de sidste tusind år, det er en del af
den danske kultur, så det ville gøre os rodløse,
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hvis vi kappede træet. Og der er ikke meget
ved at være rodløs i en globaliseret tidsalder,
for så kan du lande hvor som helst,” slår Per
Stig Møller fast.
Jeg tror, han har ret! Vi er ikke længere forankret i den kristne tro her i Danmark, selv
om vi bilder os det ind. Vi har vænnet os til, at
kristendommen er hovedreligionen, og at der
er et stærkt bånd mellem kirke og folkelivet.
Det bånd bliver imidlertid slappere og slappere, svagere og svagere. Det kan godt være,
at kirken som kulturbærende institution er
forankret i samfundet, men samfundet (folk)
er ikke forankret i kirken.
Flere og flere melder sig ud af Folkekirken,
og det har de deres grunde til. Men uden en
indlemmelse i et andet kirkesamfund er den
kirkelige rod dermed kappet over.
Men det er nok de færreste, der helt ønsker
at slippe kontakten eller forholdet til kristendommen og kirken. Godt det samme.
Alligevel: hvad vil vi? vil vi være en del af
den kristne kirke og menighed? Eller er det
i grunden ligegyldigt, om vi tilhører den ene
eller anden religion? eller om vi slet ikke har
nogen? Et er i hvert fald sikkert: Er vi ikke

rodfæstet i den kristne tro, så forledes vi let til
at tro hvad som helst – og dermed glider vi ud
af den kristne tradition. Er det det, vi ønsker?
Hvor længe vil kirken være forankret i samfundet? Som kulturbærende institution? Som
fællesskab og menighed?
Ja, det er kun os selv, der har svaret. Hvad gør
vi for at holde vor kirkelige og åndelige rodnet friskt og sundt? Hvad gør jeg den enkelte
for at bevare mit tilhørsforhold til kirken, den
kristne tro – og ikke mindst til Gud? Lader
jeg bare kirkeklokkerne ringe søndag efter
søndag uden at tænke over, at det jo betyder,
at kirkens dør er åben for et moderne rodløst
menneske som mig?
Den dag kommer sikkert – før vi aner det – at
kirkeklokkerne ikke længere ringer til gudstjeneste, at kirkens dør er lukket. Hvorfor kom
det så vidt? Det er os selv, der har svaret: fordi
der ikke længere var en gudstjenestefejrende
menighed. Rodnettet var efterhånden tørret så
meget ind, at det slet ikke kunne suge vand og
næring til sig. Kirkens medlemmer var døde
– åndeligt set – selv om de levede i bedste
velgående.
Men: fortvivl ikke. Kirkeklokkerne ringer stadig til gudstjeneste i Visby, Heltborg, Hassing
og Villerslev kirker. Der er endnu mulighed
for at høre Guds Ord i de fire kirker, så vi kan
få den næring, vi har brug for for at leve som
kristne mennesker i 2014.
Og til trøst for os, som gerne vil være kirke og
menighed: kirker kan nedlægges, medlemmer
kan svigte, men Jesu ord til sin discipel Peter
står stadig ved magt, når han siger, at dødsrigets porte aldrig skal få magt over Guds kirke
(jf. Matthæusevangeliet 16,18).
Men vi må holde os til: vi må drikke af kilden
med livets vand med det formål, at vort rodnet
aldrig tørrer ud. Gud vil jo, at vi skal være
levende, sprudlende og blomstrende sådan at
vi kan være til glæde og velsignelse for hinanden. Og det er vi ikke med et udtørret rodnet!

Herre, vor herre,
hvor dit navn er herligt over hele jorden!
Du som har sat
din pragt på himlen.
Når jeg ser din himmel,
dine fingres værk,
månen og stjernerne
som du satte der
- hvad er da et menneske, at du tager dig
af det,
et menneskebarn, at du drager omsorg
for det?
DAVIDS SALMER 8.

FUGLEN GAV DU SANG
OG STEMME
Fuglen gav du sang og stemme
blomsten gav du duft og pragt.
Kan den mindste myre glemme
skaberordet du har sagt
når den følger myregange
aner at din vej er mange
finder hjem i dine skridt?
Støv på sommerfuglens vinge
nattergalens skjulested
hest som står ved hestens bringe
gøgekuk i aftenfred
menneske på stille veje
intet følgeskab kan eje
ønsker kun en hånd om sin.
INGE HERTZ AARESTRUP

Lillian Risum, sognepræst
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Jeg vil spørge
”Hvor kommer skyerne fra?”
spurgte Jonathan på 4 år
da vi sad i køkkenet og spiste.
Der er spørgsmål som børn stiller,
og der er spørgsmål vi stiller som voksne.
Nogle spørgsmål er så store
at vi må bruge hele livet
på at finde svar.
Hvad er et menneske?
Det er livsnødvendigt
at stille spørgsmål.
Den dag vi holder op med at spørge
og ikke mere falder i forundring
over tilværelsens gåder,
bliver vores liv fattigt og indskrænket .
Spørgsmål gør livet større
og dybere.
Jo mere vi spørger, jo flere nuancer
opdager vi, og jo mere får vi
at spørge om.
Vi skal turde dumme os
og spørge om det vi ikke ved,
men gerne vil have indsigt i.
Al ærlig forskning ved
at der ikke findes færdige svar.
At spørge er at være på vej,
at søge. Og blive ved med at søge.
Hver gang vi stiller et spørgsmål,
åbnes døren til nye rum
hvor vi kan gå ind.
Livet er så ufatteligt stort
og universet så kompliceret
at selv om vi spurgte og søgte
i tusinder af år, ville vi
aldrig blive færdige med
at spørge. Hvert lille svar
vil rejse endnu flere spørgsmål.
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Det menneske som har
forsket dybest og søgt i længst tid
har mest at spørge om.
Hvor kommer skyerne fra?
Hvad er meningen med vores liv?
Hvor kommer vi fra?
Hvordan opstår der liv af ingenting?
Hvorfor har mariehønen sorte prikker?
Hvordan finder myrerne vej?
Forår og sommer er en mangfoldighed
af liv og virksomhed som vi
ikke har nogen indflydelse på.
Der findes de mærkværdigste vækster
og skabninger med hver deres særlige
livsbetingelse.
Hvis vi bare går forbi alt dette
liv med lukkede øjne og uden
at undres og spørge, mister vi
både livet og os selv.
At en svale, så lille som hulningen
i min hånd, kan flyve hele vejen
til Sydafrika om efteråret
og tilbage igen næste forår og
lande i samme rede i mit udhus,
det er da ikke til at begribe.
Vores viden om livet
er så lille lille bitte.
Det er stor indbildskhed
at tro vi ved besked om
alt hvad der er værd at vide.
Vi ved så uendeligt lidt.
Men ved at søge og spørge
får vi øjnene op for Guds
storslåede skaberværk.
I ydmyghed må vi undres.
Og knæle dybt for livets
guddommelighed og
mysterium.
I tak til Ham der giver
os livet.
INGE HERTZ AARESTRUP

Sogneudflugt
torsdag den 7. august
Torsdag den 7. august afholdes den årlige sogneudflugt, der i år går til Jyllands Park Zoo i
Haunstrup ved Herning.
Der er afgang fra Villerslev kl. 8.40; Hassing 8.45; Visby 8.50; Heltborg 8.55.
Af programmet kan nævnes:
Formiddagskaffe over for TV Midt-Vest ved Vandkraftsøen. Besøg i Tiphede Kirke med
rundvisning. Middag i Skibbild Hallens cafeteria.
Om eftermiddagen besøger vi ZOO, hvor der er over 500 dyr i parken. Vi er hjemme til aften.
Pris: børn 50 kr., voksne 100 kr.
Vi ser frem til en spændende dag med mange deltagere – både børn og voksne.
Tilmelding senest ons. 1. august til
Knud Madsen 		
97 95 13 87
Ebbe Skammelsen
97 95 27 46
Kristen Krabbe 		
97 94 62 64

Sommeren synges ind i Heltborg kirke
Mandag den 2. juni kl. 19.30
gæster Hørdum og Skyum kirkers
pigekor og voksenkor Heltborg
kirke.
I uge 27 rejser de to kor til Polen,
hvor de skal synge tre koncerter og
opleve landet på diverse udflugter.
Til den lejlighed er der sammensat
et spændende program, som I vil
få mulighed for at høre til aftenens
koncert.

Til kalenderen
Der bliver sogneaften i konfirmandstuen 23. ok. kl. 19.30. Det bliver en sangaften med indslag fra en rejse til Israel ved Vivian og Torben Egeberg og Anne-Dorthe Johansen.
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Årets konfirmander
Konfirmeret i Heltborg Kirke
den 27. april:
Ronni Simonsen Sund
Ninna Hummelshøj Pedersen
Laust Emil Hargaard
Charlotte Bak Johansen
Line Søndergaard Madsen
Foto: Knud E. Jensen

Konfirmeret i Hassing Kirke
den 4. maj:
Jacob Jensen
Daniel Bilgrav Thomsen
Kristian Roursgaard Larsen
Sille Andersen
Mette Møller Nørgaard
Foto: Knud E. Jensen
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Konfirmeret i Villerslev Kirke
den 4. maj:
Nanna Kristine Bjerregaard
Christensen
Emil Peter Alstrup Østergaard
Lisa Maria Mikkelsen
Josefine Sørensen Gøtzsche
Emilie Bonnerup Christensen
Foto: Knud E. Jensen

Kirkehøjskolen Sydthy provsti
Torsdag d. 18. september: Ingrid Hvass: ”Elsalil”
Tirsdag d. 30. september: Sort sol lige syd for den danske grænse - Særskilt program
Torsdag d. 9. oktober: Jørn Henrik Pedersen: ”Velfærdsstat og næstekærlighed”
Torsdag d. 30. oktober: Mogens Kjær: ”Forfulgte kristne”
Torsdag d. 13. november: Anna Marie Aagaard: ”Tro til tiden og tro i tiden”
Torsdag d. 27. november: Lige før advents-fest, vi smager på decembers glæder
Program ligger i kirkerne.
Tilmelding til Sydthy Provsti, Industrivej 7
7760 Hurup på 97 95 11 84 eller
lei@km.dk senest den 5. sep. 2014
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25 år med Heltborg Menighedsråd
Den 1. december 2013 havde Lis Skammelsen 25 års
jubilæum i Heltborg Menighedsråd – 25 år med stor
forandring undervejs. Den
største forandring er nok, at
computeren er blevet meget
dominerende.
”I 2005 blev jeg spurgt af
daværende formand for
pastoratsrådet Gerhard Søndergaard, om ikke jeg kunne
være ansvarlig for de elektroniske informationer”. Det
var ikke normalt, at man var
ejer af en computer, så den
opgave fik Lis. Det var også
i den periode (2004-2008)
Heltborg var slået sammen
med Visby og Villerslev til
et fælles pastoratsråd i en prøveperiode. Heltborg valgte dog igen at ”stå på egne ben” og i
alt har det givet 4 forskellige formænd, inden
hun i 2012 selv blev formand. Inden da havde
hun siddet som kasserer i 20 år.
Og det har kendetegnet alle årene, at der har
været en stor frihed til at disponere over de
økonomiske midler, når bare regnestykket
gik op i den sidste ende. ”Hvis der har været
brug for ekstra penge midt i et regnskabsår
og argumenterne har været på plads, så har
provstiet altid været behjælpelig, så det er en
fornøjelse”, svarer Lis til spørgsmålet på, om
ansvaret har ændret sig i de 25 år.
Og til spørgsmålet om, hvorvidt menighedsrådsarbejdet har udviklet personen Lis, så er
hun såmænd blevet mere frimodig og har lært,
at hvis man vil have kirke, må man acceptere,
at der skal forandringer til i takt med, at verden omkring forandrer sig. ”Man er nødt til at
følge med, selvom man var glad for tingene
som de var engang – det kan ikke hjælpe
noget, hvis man vil holde kirke”, udtaler Lis.
Præsten har selvfølgelig heller ikke altid været
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den samme: ”Der har været 3 forskellige præster i den tid jeg har siddet i menighedsråd",
siger Lis. Først var der Lars Toftdahl der blev
afløst af Lone Hvejsel og nu Lillian Risum.
"En af de større oplevelser jeg har været med
til i min tid i Heltborg er ordination i Budolfi
Domkirke af Lars Toftdahl og Lone Hvejsel"
- det er meget højtideligt. ”Det er også utroligt
spændende at være med til Landsmøderne,
ligesom det altid er en rigtig dejlig dag, når vi
hvert 4. år drager af sted til Aalborg til stiftets
årsmøde. Her samles vi med alle de andre i
Aalborg Stift, som også sidder i menighedsråd
og ved, at det her er vi fælles om – det her er
vores opgave sammen!”
”Det er skønt at sidde i menighedsråd – ellers
var jeg heller ikke blevet ved så længe”, bliver
den sidste kommentar fra Lis Skammelsen,
som vi gerne vil sige tusind tak, fordi hun
vil tage sig tiden. Vi håber, hun vil blive ved
længe endnu. TAK Lis!
På vegne af Heltborg Menighedsråd,
Vivian Egeberg

Tak fra Aage Langvang
Tak for opmærksomheden ved mit 40 års jubilæum. Tak til menighedsråd, præst og kirkepersonale for godt samarbejde gennem årene. Det gælder nuværende og forhenværende. Tak
til sognet for venlighed. Tak til alle, der var med i kirke og konfirmandstue. Særlig tak til
menighedsrådet for festen og gratiale. Det var en uforglemmelig dag for mig.
Venlig hilsen Aage

Fastelavn i Visby
Fastelavnsgudstjenesten i Visby Kirke med
efterfølgende tøndeslagning i laden søndag
den 2. marts blev en rigtig god og positiv
oplevelse.
Kirken var næsten fyldt af mennesker. Nogle
var klædt ud i forskellige kostymer, og vi
andre ser bare sådan ud til hverdag. Efter
gudstjenesten gik vi over i laden, hvor Knud
dagen før havde været i gang med skovl og
kost i et par timer. Ligeledes havde menighedsrådet pyntet op med grene og kulørte
lamper, så der var lidt stemning. I tøndeslagningen deltog 16 unge mennesker i alle aldre
op til 14 år. Tønden var noget sejlivet og der
måtte mange drøje hug til, før den overgav sig,
og ud væltede det med appelsiner og flødekarameller. Det var nok ikke alle appelsiner, der
var velegnede til at spise. De var næsten klar
til juice produktion.
Det var også en positiv oplevelse, at alle fulgte
med over i laden for at følge med i slagets
gang. Det var jo nok i mange tilfælde for at
heppe på næste generation. Dejligt. Efter den
hårde kamp med tønden var man blevet sulten,
og vi begav os over i konfirmandstuen, hvor
menighedsrådets ægtefæller tog imod med
varm kakao og fastelavnsboller med glasur i
flere farver. Det var noget, der var aftræk på.
Midt under spisningen blev KATTEKONGEN
og KATTEDRONNINGEN præsenteret og
præmieret.

En stor tak til alle, som var med til at gøre
dagen festlig, og hvis laden står til næste år,
risikerer vi at gentage tøndeslagningen. Gør
den ikke det, finder vi et alternativ.
På tøndeslagningsforeningens vegne
Holger
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Nu kan du se dit
sogns regnskab
på nettet
Alle sognenes regnskaber er nu blevet offentliggjort på internettet, så alle har let adgang
til at se, hvad deres kirke bruger pengene på.
Alle kirkers regnskaber er nu blevet offentliggjort på hjemmesiden sogn.dk.
De lokale kirkers regnskab har altid været
offentlige. Hvert år holder menighedsrådene
et offentligt møde, hvor regnskab og budgetter
bliver gennemgået og diskuteret. Og man kan
til enhver tid bede om at få kirkens regnskab
udleveret, hvis man er interesseret i at se,
hvordan kirken bruger pengene.
Men nu behøver man hverken gå til møde eller
henvende sig til kirken for at få regnskaberne
at se. Alle kirkers regnskaber er nemlig blevet
offentliggjort på internettet, så enhver selv
kan hente information om kirkens økonomi.
Regnskaberne for 2012 er blevet offentliggjort på sogn.dk, hvor alle grundlæggende
informationer om den enkelte kirke er samlet.
Her kan man f.eks. se, hvor mange penge den
lokale kirke bruger på undervisning, diakonal
virksomhed (socialt arbejde), kirkekor eller
vedligeholdelse af bygninger og lønninger.
Samtidig med offentliggørelsen af sognenes
regnskaber på internettet er den nyeste økonomistatistik for folkekirken blevet offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside.
Økonomistatistikken giver et overblik over
folkekirkens samlede økonomi.
Sådan finder du din kirkes regnskab. Find din
kirke via søgefunktionen på sogn.dk. Du kan
downloade kirkens regnskab ved at klikke på
menupunktet ”Regnskab" i venstre kolonne.
Hentet fra folkekirken.dk

Kirketælling
Fra og med påskedag i år har biskoppen bedt
os om at holde mandtal over alle, der deltager
i kirkens aktiviteter.
Biskop Henning Toft Bro siger: ”Det er vigtigt
i forhold til offentligheden – alle, der spørger
til, hvordan det nu er det forholder sig med
kirken og tilslutningen til det, vi laver. Vi skal
– også med tal – kunne bidrage til den gode
historie om kirken og dét, vi laver.
Det er også vigtigt af hensyn til os selv.
Både menighedsråd, medarbejdere, præster,
provster og biskop har brug for at vide, hvor
mange, der gør brug af de tilbud, vi alle lægger kræfter, engagement og energi i.
Med den viden kan vi arbejde langt mere
målrettet og konstruktivt med, hvordan vi
bedst er kirke for stiftets mere end 500.000
indbyggere, hvoraf knapt 450.000 er folkekirkemedlemmer.
Det kirkelige liv udvikles og forandres hele
tiden – også i Aalborg stift. Det er en udvikling, som også her i stiftet kommer til at indebære strukturelle ændringer og tilpasninger.
Når vi sammen skal finde ud af, hvordan vi i
den situation kan gøre kirkelivet i alle dele af
stiftet så godt og frugtbart som muligt, er det
afgørende, at vi forholder os til den konkrete
virkelighed. Og den virkelighed fortæller tallene en vigtig del af sandheden om. Derfor
må vi også have tallene med, når vi i de kommende år ansvarligt skal finde den bedste
måde at udvikle kirkelivet i stiftet og udnytte
vores ressourcer, både de økonomiske og de
menneskelige, bedst muligt.
Tal er ikke alt og de skal og må ikke styre alt.
Tal er nødvendige og nyttige, og de er og bliver alene et redskab – et redskab, vi kan bruge, når vi sammen skal fortsætte arbejdet med
at udvikle og styrke kirkelivet i hele stiftet.
Jeg er overbevist om, at kirketællingerne kan
blive et godt og positivt redskab for os alle.”
Fra Aalborg Stifts hjemmeside
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Kyndelmisse / LysGudstjeneste
Lad dit ansigt lyse
Lysets Gud! Al godheds giver!
Løft dit ansigt mod vor jord
i den kolde mørke vinter
lys dit ansigt hvor vi bor.
Lad det lyse gennem sorgen
gennem ængstelse og nød
lys os ind i påskemorgen
for din lidelse og død.
Lys for den som sidder ene
uden ansigt, uden navn
løft dit ansigt til jeg lyser
gennemglødet i din favn.
Læg dit navn på vore hjerter
rejs os op i kærlighed
lad dit milde ansigt lyse
over folk og lande fred.
Lysets Gud! Dit ansigt lyser
på vor kolde mørke jord
vær os nær når hjertet fryser
send os hjem med livets ord.
Inge Hertz Aarestrup / Aksel K. Olesen

Lys, stilhed, tid til eftertanke, anderledes,
berigende, smukt, nærværende, fredfyldt –
ord, som beskriver den gode oplevelse, det
var, at være til Kyndelmisse Gudstjeneste i
Heltborg Kirke den 2. februar 2014. Kirken

var oplyst af levende lys i alle bænke, da vi
kom, og det gav en vidunderlig fredfyldt stemning. Det elektriske lys i skibet blev tændt, da
vi skulle synge første fællessalme.
Inge Hertz Aarestrup og Svende Grøn havde
sammensat gudstjenesten, og de fik hjælp af
Tina og Martin Gade på henholdsvis klaver
og saxofon.
Rosen var det overordnede tema for denne
aften, og det kom fint til udtryk i de salmer,
der blev sunget og i de tekster, der blev læst.
Musikken – Luk (jule)freden ind af Michael
Bojesen, 1994, En kort en lang af Martin
Brygmann, 2001 og Vor sol er bleven kold af
Johannes Andersen, 1917 – blev alt sammen
smukt fremført af Tina og Martin Gade. Præludiet var salmen Lad dit ansigt lyse sunget af
Sine Hertz Bjerregaard.
H. C. Andersens dejlige fortælling Verdens
dejligste rose blev læst højt for os, og der var
bibellæsning fra Filipperbrevet, kapitel 2, vers
5-11, hvor der fortælles om at Jesus tager tjenerskikkelsen på og bliver som os. Han ydmyger sig selv og er lydig for Gud indtil sin død
på korset. Alt sammen for at vi skal bøje vore
knæ og bekende, at: Jesus Kristus er Herre, til
Gud Faders ære.
Sines smukke stemme lod sig også høre i
fællessangen, som var med til at binde det
hele sammen.
Tak for en rigtig dejlig oplevelse
ARP
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Der er kaffe i våbenhuset
efter gudstjenesten
Sådan stod der nederst på den ”spiseseddel”,
der guide deltagerne igennem aftengudstjenesten, hvor vi i Heltborg Kirke sang påsken ind.
Salmerne var valgt på en sådan måde, at vi
startede ved Palmesøndag med Jesu indtog
i Jerusalem, og vi sluttede med det glade
budskab om hans opstandelse. Gudstjenesten
var tilrettelagt med meget fællessang, hvor vi
både sang gamle kendte salmer og forholdsvis
nye salmer, der hører påsken til. Ind imellem
var der solosang, og da Spirekoret havde fået
forfald blev der hurtigt fundet endnu en salme,
som passede ind i de allerede valgte.
Lillian læste fra Selma Lagerlöfs Kristuslegende historien om Rødhalsen. Det er historien om en lille fugl, der i starten af fortællingen er en lille uselvisk fugl, som lever i
mange generationer inden den kommer til at
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leve op til sit navn. Det sker, da fuglen får
medlidenhed med Kristus på korset. Den lille
fugl trækker en torn ud, der sidder i panden på
Kristus, og da der i den forbindelse falder en
blodsdråbe ned på den bryst, får den endelig
sin røde hals.
Grundtvigs dejlige salme, Påskeblomst! Hvad
vil du her, var den sidste salme og var samtidig
præludium. I den forbindelse får jeg lyst til at
referere fra Grundtvig.dk, hvor det fortælles,
at digteren Jens Baggesen i 1818 udtalte, at
han gerne havde byttet alle sine egne produktioner af digte for i stedet at have skrevet
netop dette fantastiske digt, som blev officiel
salme og optaget i salmebogen i 1953.
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KIRKEVANDRING
2014
Torsdag den 12. juni kl. 19.00 ved Sønderhå
Kirke, derefter Nørhå Kirke og til slut kaffe i
Nørhå fritidsskole.
Både Sønderhå og Nørhå Kirker er bygget
i 1200-tallet. Men at de er en del af samme
pastorat er ret nyt. Det skete nemlig i 1970,
da de to mindre pastorater: Nørhå-Stenbjerg
og Sønderhå-Hørsted blev slået sammen. Selv
om der ikke er mange kilometer i fugleflugtslinje mellem Sønderhå og Nørhå Kirker, har
de to sogne historisk ikke haft meget med
hinanden at gøre, adskilt af Nørhå Sø, og også
tilhørende hvert sit herred.
Nørhå Kirke gennemgik en stor restaurering i
1990érne, medens Sønderhå Kirke forestår en
større restaurering.
Hvad der til gengæld er temmelig ens for de
to kirker er altertavlerne. Begge de trefløjede
altertavler er malet af den kendte maler Jens
Jensen Thrane omkring 1710, og med akkurat
det samme motiv: nadveren i hovedbilledet,
og korsfæstelsen og opstandelsen på fløjbillederne. – Jens Thranes kvittering for de 30
daler han fik for arbejdet, og beskrivelsen af
det i Sønderhå Kirke er stadig bevaret, og
lyder således: ” Først skal jeg forgylde listerne
med behørig ducat guld og knopperne oven
på tavlen, de andre lister skal jeg forsølve og
siden overlaxere med rødt og grønt. Midt udi
tavlen skal jeg afskildre den historie Christum
sidde til bords med sine apostle, på den ene
dør Christi korsfæstelse, og på den anden hans
opstandelse, alt med vers under hver historie,
såvel som og gøre en blå gardin bag tavlen på
muren”.

Menighedsrådsmøder
(Ret til ændringer forbeholdes)
Visby-Villerslev
Tirs. 20. maj kl. 19.30. Rishøjvej 4
Tors. 7. aug. kl. 19.30, Oddesundvej 218
Heltborg
Ons. 11. juni, kirkesyn
Ons. 27. aug. kl. 19, Skårhøjvej 2
Hassing
Tirs. 3. juni kl. 17, kirkesyn
Tirs. 26. aug. kl. 19.30, Vestervigvej 127

Indsamlinger
Visby
Det danske Bibelselskab
KFUM og K i Danmark
Hassing
Det danske Bibelselskab
Folkekirkens Nødhjælp
KFUM og K i Danmark
Heltborg
Danmarks Folekirkelig
Søndagsskoler

300 kr.
400 kr.
40 kr.
150 kr.
250 kr.

500 kr.

Sommerlejr for børn
Fra den 7. – 10. juli afholder Thykredsens
Søndagsskoler sommerlejr på ”BJØRNEBORG”.
Børn fra 6-14 år er velkomne på denne
fælles børne- og juniorlejr, hvor vi bl.a. har
bibelarbejde (aldersdelt), løb, sangkor, bål,
hygge, boldspil og godt kammeratskab.
Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, bliver omdelt i børneklubber
og søndagsskoler eller kan rekvireres hos
Bente Egeberg, tlf. 97 95 16 52.
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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

Juni
Onsdag den 18.: Møde hos Maja Pedersen,
Nr. Alle 20, Hurup.

Juni
2.: Sommeren synges ind i Heltborg Kirke kl.
19. Med Bente Bliksted og kor.
12.: Vi slutter op om kirkevandring ved Sønderhå Kirke med flere. Kaffe i Nørhå Fritidsskole. Vi mødes ved missionshuset kl.
18.
19.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Landevejen 9 Heltborg.
20.-22.: Årsmødefeststival på Mørkholt Strand
Camping.
24.-29.: Teltmøderække ved skibsværftet i
Vildsund – program.

Juli
Mandag den 21.: Kirkens Korshærs tombola på gågaden i Hurup fra kl. 10-13.
August
Onsdag den 20. Møde hos Anna Lis Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby.
September
Mandag den 15. storkredsmøde i Hurup
Missionshus. Kl. 14.30, taler: pastor
Bent Friis, Mors.

Juli
18.-25.: Bibelcamping i Hurup.
August
7.: Sogneudflugt til Tiphede Kirke, Jyllands
Park Zoo m.m. Se omtale.
10.: Havegudstjeneste i Visby Præstegård kl.
14. Medbring havestol – se omtale.
13.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus kl.
19.30. Taler: IM`s formand pastor Hans Ole
Bækgård, Århus.
21.: Møde i missionshuset ved Esther Saarup,
Hurup. Emne: ”Paulus` Testamente”, tekster fra Romerbrevet.
28.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Alle
20, Hurup.

Bisat
Visby kirkegård
Inger Marie Hedegaard

Begravet
Heltborg
Else Marie Serup
Hassing
Agnes Agnethe Graugaard

Viede
Heltborg Kirke
Stephanie Heide Villund og
Kivan Andreas Schmidt
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Gudstjenester
juni - juli - august 2014

Dato	Visby	Heltborg	Hassing	Villerslev
29. maj Kristi himmelfarts dag 9.00		
10.30* inds. Folke			kirkens Ungdomskor
		

1. juni 6. s. e. påske		

10.30* inds. Folkekirkens Nødhjælp

2. juni		
		

19.30 sommeren
synges ind (se omtale)		

8. juni pinsedag		
9. juni anden pinsedag

10.30*		

10.30 provstigudstjeneste på Ashøje (i tilfælde af dårligt vejr i Vestervig Kirke)

15. juni trinitatis søndag			

9.00* (M.J)

22. juni 1.s.e. trin.		
9.00 inds. Kirkens 		
		Korshær
29. juni 2.s.e. trin.

9.00		

6. juli 3.s.e. trin		

20. juli. 5.s.e. trin.		

10.30*

10.30* kaffe

9.00* (M.J)		

13. juli 4.s.e. trin.				

9.00* (M.J.)

10.30*		

27. juli 6. s. e. trin.			

10.30* kaffe

3. aug. 7.s.e. trin.				
10. aug. 8.s.e. trin.

9.00

10.30*

14.00* friluftsgudstjeneste for hele pastoratet i præstegårdshaven

17. aug. 9. s.e. trin.		
10.30* Inds. KLF,		
		
Kirke og Medier
24. aug. 10.s.e. trin.

10.30*			

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

10.30 friluftsgudstjeneste på Galgebakke for hele pastoratet

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

9.00 høstgudstj.		

9.00
9.00

10.30* høstgudstj.

* 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. juli 2014.
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Friluftsgudstjeneste
Igen i år bliver der friluftsgudstjeneste på
Galgebakken, Lindagergårdvej i Hassing.
Det er for hele pastoratet.
Det bliver søn. den 31. august kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der frokost i det
grønne.
Medbring noget at sidde på.
Hvis det mod forventning er regnvejr,
afholdes gudstjenesten i Hassing Kirke.
Vi glæder os til at se rigtig mange mellem
gravhøjene.
Hassing Menighedsråd og sognepræsten

Havegudstjeneste
i Visby den 10. august
Hvis vejret tillader det, afholder vi gudstjeneste i præstegårdshaven søndag den
10. august kl. 14.00. Man bedes selv
medbringe stole og passende fodtøj. (På
grund af de dræbersnegle, der kunne
tænke sig at dukke op, anbefales det ikke
at sætte sig på græsplænen eller på et
tæppe).
Visby-Villerslev menighedsråd
er vært ved en kop kaffe

