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Gå med i kampen mod sult
Søndag d. 9. marts 2014 deltager
Hvilsom sogn i kampen mod
sult ved den årlige Sogneindsamling.
Verdens ledere lovede hinanden
at halvere antallet af sultende i
verden inden 2015. Alligevel er
der stadig 870 mio. mennesker,
der lever med sult.
Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer,
dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at
eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni
får klimaforandringerne vejret til
at gå amok i mange fattige lande,
hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne
af klimaforandringerne.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder
blandt andet på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere
tilstrækkelig mad til sig selv og
deres familier.

(Foto: Mikkel Østergaard)

Vi er med i Sogneindsamlingen,
fordi dagen er en oplagt chance
for at samle både unge og ældre
i sognet til en både hyggelig
og meningsfuld fælles indsats i
kampen mod sult.
Vær med til at muliggøre
Sogneindsamling 2014 i Hvilsom
Sogn. Meld dig allerede nu som

indsamler hos Majbrith Borg
Andersen, tlf. 20355205.
Ved Sogneindsamling 2013 lykkedes det på landsplan ca. 19.000
frivillige indsamlere at få 13,5
mio. kroner i bøsserne til kampen mod sult og underernæring.

Kirkekoncert med ”De Fri”
Hvilsom Kirke tirsdag d. 4. februar kl. 19,00.
Glæd dig til en skøn koncert med en blanding
af populære sange, melodier og salmer. Joni
Mitchell, Bob Marley, Sting, Lisa Nilsson, U2
og TV-2 melodier sammen med nye og gamle
salmer. Aftenen byder på sange fra orkestret,
og fællessang med koncertgæsterne.
Efter koncerten mødes vi i Kulturhuset til kaffe,
kage, fællessang og hygge med orkestret.
Der er gratis adgang til koncerten. Kaffe og
kage i Kulturhuset for 25,- kr. pr. person.
Glæd dig til en musikalsk oplevelse.
Arrangør: Hvilsom menighedsråd.
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Klejtrupvej, Hvornum.
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Snæbum
Fristedet

v/ Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell. 51418421 mail: karenhk@hotmail.dk
Så er vi klar til at byde 2014 velkommen, vi glæder os til at se jer igen og ønsker alle et godt nytår.
Møderne vil stadig finde sted i ”Det bette forsamlingshus” Ved Søen 17. kl. 9.30.
Onsdag d. 8. jan.
Onsdag d. 22. jan.

Socialt samvær og kontingentbetaling - som sidste år 100 kr.
Besøg på Thorsgaard efterskole,
kørsel: Mon vi ikke kan finde ud af
at køre sammen, kan vi aftale det
den 8. når vi mødes.

Onsdag d. 5. feb.
Onsdag. d. 19. feb.

Generalforsamling.
I vil få en skriftlig indkaldelse i
god tid.
Socialt samvær.

Hvad vil vi med Forsamlingshuset
Mandag den 28/10 blev der under overskriften
”Hvad vil vi med Forsamlingshuset” afholdt debat
og orienteringsmøde i Snæbum Forsamlingshus.
Årsagen til at bestyrelsen havde taget ovenstående
initiativ var, at man grundet svigtende tilmeldinger
har været nødt
til at aﬂyse ﬂere
arrangementer i
løbet af året, og
man følte derfor,
at man havde
brug for at høre
om der generelt
ikke længere er
opbakning til de
ting der bliver
arrangeret i
huset.
Bestyrelsen
havde derfor
også frygtet,
at der ikke ville være stor tilslutning til aftenens
møde, men med næsten 50 fremmødte blev denne
formodning gjort til skamme.
Og efter en kort velkomst ved formand Harriet
Fabrin kom der godt gang i debatten, og bestyrelsen fik ﬂere gode forslag at arbejde med.
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2. punkt på aftenens dagsordning var den nært
forestående påbegyndelse af renovering af forsamlingshusets toiletter, gang og elinstallationer.
Også her kom der mange positive tilkendegivelse,
og langt de ﬂeste fremmødte efterlod navn og
telefonnummer
på de omdelte
arbejdssedler
med tilkendegivelse om at de
gerne ville give
en hånd med
under ombygningen.
Det er dog ikke
en betingelse at
man har været til
aftenens møde
for at man kan få
lov til at give en
hånd med.
Der er brug for alle de frivillige hænder der kan
afse en aften eller en formiddag til enten at hjælpe
med nedbrydning, opbygning, malerarbejde eller
forplejning. Så skulle man have lyst til at give
en hånd med kan man kontakte Jens Åge på tlf.
98548137.

Hvornum
KIG-IND

Værestedet i kirkecenteret v. Vagner Carlsen,
Chr. Thistedsvej 3 Hvornum tlf.: 4054 7334
Tirsdage 13.30- 17.00 i kirkecenteret Hvornum
hobbyaktiviteter, forskellige spil, kniple, sy, strik.
7. januar 2014
starter vi igen
14. januar Anette Refsgaard
kommer og viser hvordan vi kan lave ting i pil.
Alle er meget velkommen til at prøve pileﬂet.
Anette vil gerne have tilmelding,
fordi pilen skal lægges i blød.
Tlf. 20210082 eller 27377555
4. februar generalforsamling
Mvh bestyrelsen

Søndag den 1. december afholdtes i Hvornum forsamlingshus det årlige julemarked, hvor kreative sjæle udstillede og solgte deres varer.
Sælgere i alle aldre deltog.
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Oktoberfesten

lørdag den 26 oktober. Vi var ca. 70 personer til
årets fest, hvor der blev skænket fad bamser over
disken.
Efter god mad og lotteri var der dans til diskotek
Blue.
En god og vellykket fest hvor over skuddet går til
at få gjort rent i vores forsamlings hus.
En tak fra bestyrelsen for Gymnastik foreningen til
vores sponsorer der endnu en gang har været velvillige når vi er kommet rundt efter sponsor gaver.

Julemarked

lørdag den 2 november. Mange ﬂotte ting blev udstillet og solgt. Besøgs tallet var ikke helt så mange
som der kunne ønskes.
Der blev solgt godt i café af de lækre retter.

Mændenes baghjul frokost lørdag den 18. januar
2014. Dejlig med en fridag til konen.

Pigeklubben holder frokost lørdag den 22. februar
2014. Husk at melde dig til. Det kan være den bliver
lige så god som sidste år med underholdning.
Gymnastikforeningen prøver noget nyt til fastelavn. Vi mødes sidst på efter middagen, hvor børnene slår katten af tønden. Derefter spis sammen.
Så er det de voksnes tur til at slå katten af tønden.
Der er ingen dresscode mht. udklædning. Kom som
du har lyst til.
Tirsdag den 4. marts er der generalforsamling
med spis sammen. Kom og gør din indﬂydelse
gældende mht. hvad der skal ske i din by, i året der
kommer.

På alle foreningers vegne i Brøndum vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår
med tak for alt i det forgange.
MVh Gitte K. Christensen
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Hvilsom
Nyt fra Støtteforeningen
til Hvilsom Friskole og Fribørnehave

Julemarkedet 2013
Vi vil gerne sige mange tak for den store
opbakning til vores årlige julemarked.
Tak til gæster, stande, sponsorer,
Hvilsom Beboerforening og frivillige, som gør
at julemarkedet år efter år bliver en succes
for både børn og voksne.
Julemarkedet gav et ﬂot overskud.

Hvilsom Seniorklub
Bankospil

torsdag d. 16. januar 2014
torsdag d. 30. januar 2014
torsdag 13. februar 2014
torsdag 27. februar 2014
i Hvilsom Kulturhus kl. 14.00

Avisindsamlingen i 2014
Vi fortsætter med at samle aviser 4 gange om året
og håber at endnu ﬂere i 2014 vil gemme
og aﬂevere deres aviser til os.
Vi samler følgende datoer:
25. januar - 26. april - 9. august-– 25. oktober
Vi glæder os til at se, hvad år 2014 bringer
og ønsker alle et Godt Nytår.
Støtteforeningen for
Hvilsom Friskole og Fribørnehave.

Generalforsamling
Hvilsom Kulturhus afholder generalforsamling
mandag den 3. februar kl 19.30.
Mød op og vær med til at holde huset igang
Hilsen Hvilsom Kulturhus

HUSK

HUSK

HUSK

DILETTANT i
HVILSOM KULTURHUS

Fredag den 28. februar kl. 19.00
med efterfølgende kaffebord.
Lørdag den 1. marts kl. 18.30 med smørrebrød.
Musik og dans ved Nordens dansemusik.
Mød op og tag naboen med.
Hvilsom Kulturhus
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Billetterne kan købes ved Købmanden i Hvilsom,
Slagteren i Snæbum og ved henvendelse til:
Kim Bundgård 21250065
Troels Krogh Fagerlund 40706262
Tove Nielsen 42194304
Så nu mangler vi bare alle jer derude for at gøre
dagen til en fest vi aldrig glemmer.

Meddelelser fra menighedsrådene
Fra Hvornum
menighedsråd

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

”Kirkestien” er nu færdiglavet.
Indtil videre skal der ligge stenmel til opfyldning af fugerne. Når
dette er faldet på plads og stien
er rengjort håber og tror vi, at
den falder ud til alles tilfredshed.

Lørdag den 25. januar 2014
i Hobro kirkecenter.

Kirkekoncerten med Mariagerfjord Kammerkor og dygtige
solister var meget vellykket med
ca. 70 tilhørere som kunne nyde
Händels ”Messias” og det lille
traktement i våbenhuset derefter.


Kære Hvornum,
Snæbum og Hvilsom menigheder
Det var et meget kort, men også
intenst bekendtskab, som jeg er
meget taknemmelig over, at måtte
have været en del af. Taknemmelig over at jeg måtte møde jeres
dejlige unge mennesker i konfirmandundervisningen. Savner dem
allerede.
Taknemmelig over, at jeg måtte
møde jer, både ude i sognene
men også i kirkerne. At møde
den fantastiske dejlige humor,
jordbundethed og glæde I
besidder. Det vil jeg gemme i mit
hjerte og bære med videre i min
præstegerning.
Tak for at jeg måtte ”låne jer” og
være sammen med jer, det har
været meget livgivende for mig.
Hermed ønske I alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

Sognepræst Cicilie Inge Poulsen

Kl. 10.00: Foredrag ved cand.
theol. Lars Sandbeck, Københavns Universitet:
”De gudsforladtes Gud”
Kl. 12.30: Organist Kirsten Lodbjerg præsenterer den norske salmedigter Svein Ellingsen, der bl.a.
har skrevet dåbssalmen ”Fyldt af
glæde over livets under”.

Konﬁrmandgudstjeneste
Ved gudstjenesten søndag den 2.
februar kl. 14.00 i Hvornum kirke
vil konfirmanderne fra Hvornum,
Snæbum og Brøndum deltage
aktivt i form af korsang bestående
af såvel salmer som rytmiske
sange.
Efter gudstjenesten vil der være
kirkekaffe og sodavand i våbenhuset.

Fastelavnsfest
Snæbum
Søndag den 2. marts kl. 10.00 er
der børne- og familiegudstjeneste i
Snæbum kirke. Efter gudstjenesten vil
der være kaffe og tøndeslagning.

Hjemmeside
Som tidligere meddelt er hjemmesider under opbygning. Adressen/
adresserne er
www.hvornumsogn.dk
www.snæbumsogn.dk
www.hvilsomsogn.dk
Har du gode råd eller
kommentarer kontakt da
Majbrith Borg Andersen,
Tollestrupvej 100, Hvilsom,
tlf. 98130272/ 20355205

Kirkebil
Til samtlige gudstjenester i pastoratet
kan kirkebilen benyttes. Henvendelse
til Døstrup Turist senest dagen før
tlf. 98 55 71 38 hvis du ønsker at
blive kørt til kirke i enten Hvornum,
Snæbum eller Hvilsom.

Ferie
I dagene 2. - 6. januar henvises til
pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34.

Lørdagsklub
Følgende lørdage kl. 10.00 - 11.30
i Hvornum kirkecenter. 25. januar,
1., 8. og 22. februar samt 1. marts.

Siden sidst

Hvilsom bibelkreds

Snæbum.
Døbte: Eve Skytte Jæger,
Gundestrupvej 5, Snæbum

Den 21. januar hos Inger Marie,
Plantagevej 185.
Den 18. februar hos Tove og Niels
Erik, Sandstræde 38, Klejtrup.

Hvilsom.
Døbte: Jeppe Elkjær Højbjerg,
Kirkedalsvej 128, Hvilsom.
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Snæbum

Nytårsdag
15.30			
14.00
Helligtrekongers søndag							
1. s. e. h. 3k. 				
10.15 		
2. s. e. h. 3k.
14.00			
10.15
3. s. e. h. 3k.							
4. s. e. h. 3k.
14.00 1)					
Sidste s. e. h. 3k.
14.00
Septuagesima				
10.15
Seksagesima
10.15						
Fastelavn				

10.00

Hvilsom
10.15
14.00
10.15

ATB
ST

ST

10.15

14.00

2)

1)		 Konfirmander medvirker
2)		 Efter gudstjenesten tøndeslagning
ATB: Anders Tranholm-Bjerg
ST: Stine Tougaard

- Hvis De vil påstå, at der er
kommet en ny melodi til den
salme, så går De minsandten
for sjældent i kirke, for melodien er fra 1400-tallet.

Provst:
Jørgen Pontoppidan,
tlf. 98 54 60 68.

Hvornum:
Graver: Allan Andersen, mobil 20 31 69 45
Kirkeværge: Jens Knudsen, tlf. 98 54 64 28

Sognepræst:
Stine Tougaard,
tlf. 61 72 11 53.

Snæbum:
Graver: Conni Andersen, tlf. 98 54 81 31 - 21 59 81 31
Kirkeværge: Villy Grønhøj, tlf. 98 54 82 28
Hvilsom:
Graver: Conni Andersen, tlf. 98 54 81 31 - 21 59 81 31
Kirkeværge: Evald Kristoffersen, tlf. 98 54 81 41

Udgivet af menighedsrådene.
Redaktør (ansvarsh.)
Jørgen Pontoppidan,
tlf. 98 54 60 68
e-mail: jpo@km.dk
Indlevering af stof til bladet
senest den 10. i lige måneder.
Tryk og lay-out:
Reklamehuset Hobro . 9852 0277

