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Giv tid
I sne står urt og busk i skjul
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude
Giv tid, giv tid! den nynner glad
og ryster de små vinger,
giv tid, og hver en kvist får blad,
giv tid, hver blomst udspringer.
Giv tid, og livets træ bli´r grønt
må frosten det end kue.
Giv tid, og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid, og åndens vinterblund
skal ﬂy for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
hans skønhedsrige kommer.

B. S. Ingemann, 1831

Knas i kommunikation
I Nordjyske Stiftstidende kunne
man forleden læse eksempler
formuleringer, der var formet
på en sådan måde, at de blev
ufrivilligt morsomme. Der var
også eksempler fra den kirkelige verden:
”Hvis børn ikke har lyst til at
høre prædiken, kan de – sammen med præsten – gå ind i
legerummet”
”Lad ikke bekymringerne tage
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livet af dig. Lad menigheden
hjælpe”
”Vi har børnerum i kælderen –
for de af jer, som har børn og
ikke er klar over det”.
”Fredag kl. 17.00 vil ”De
Vordende Mødre” samles. Alle
kvinder, som kunne tænke sig
at være en ”vordende moder”,
bedes kontakte præsten på hans
kontor”.

”Emnet for søndagens prædiken
vil være ”Hvad er Helvede?”
Kom i god tid og hør koret
øve sig”.
”Alle i sognet kan søge om en
julekurv. Man retter henvendelse til præsten. Det er ikke
nødvendigt at tro på ham”.
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Vinteridyl Vadgårdsvej, Hvornum
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Snæbum
Foredrag med Johnny Wulff
Andersen i Snæbum Kulturog Forsamlingshus
Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 19.00.
Deltagerpris kr. 60 pr. person incl. kaffe/the
+ brød.
Tilmelding senest den 19. januar 2015 til
Tina Højbjerg - tlf. 29459807 eller Harriet
Fabrin - tlf. 98 54 84 46.
Alle er velkommen (og vi har teleslynge i
forsamlingshuset).
Johnny Wulff Andersen holder foredrag
om hans deltagelse i Yukon Arctic Ultra,
hvor han slog alle rekorder, da han i februar
vandt Yukon Arctic Ultra i Canada, et løb
på 483 km. (300 Miles).
Løbet er verdens koldeste og hårdeste
ultraløb.
Johnny Wulff Andersen vil supplere foredraget med at vise billeder og grej fra hans
løb.
Derudover har han deltaget i Marathon des
Sables i Sahara, Jungle Marathon i Brasilien
samt Transalpine Run. Alle etapeløb hvor
distancen har været over 250 km. i nogle af
verdens mest barske områder.
Hilsen bestyrelsen i
Snæbum Kultur- og Forsamlingshus

Fristedet
v/Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell.
51418421 mail: karenhk@hotmail.dk
Tak til alle medlemmer for året som nu går
på hæld, og på godt gensyn i 2015.
Møderne starter kl. 9.30.
Onsdag d. 7. januar: Socialt samvær
med kontingentbetaling 100 kr.
Onsdag d. 21. januar: Jens Jensen kommer
og fortæller lidt om, hvordan det er være
hjemmegående ”husfar” og have børn i pleje.
Onsdag d. 4. februar: Generalforsamling
nærmere herom senere.
Onsdag d. 18. februar: Socialt samvær.

Generalforsamling
i Snæbum Kultur- og Forsamlingshus
onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00.
Dagsorden i henhold til vedtægterne og der er
indkommet forslag til vedtægtsændring. Øvrige
forslag til dagsorden bedes fremsendt til Harriet
Fabrin senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der indkaldes endvidere i Hobro Avis i uge 7,
2015.
Alle medlemmer af foreningen har stemmeret.
Efter generalforsamlingen er der en kop kaffe og
bankospil.
Hilsen bestyrelsen.

Brøndum

Siden sidst
Spis og trut

trut, samt dejlig mad.
God aften med masser af
mange fremmødte.
Der var desværre ikke så
byen af det bliver
Der går rygter om ude i
Så reserver den
gentaget til næste år igen.
r den 26.
sidste torsdag i novembe
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Bondebal den 1. november

Dejlig aften med masser af glade mennesker.
Endnu en gang tak til vores sponsorere uden
deres velvillige kunne det ikke lade sig gøre.

n
Sangaften m/spis samme
og dejlig
En god aften med masser af sang
mad.

Brøndum
Så er vores hjertestarter kommet op. Vi håber
ikke vi får brug for den, men den giver tryghed for alle der færdes heromkring.
Vi var 12 personer til oplæring i hjerte starteren. Herfra kan jeg kun opfordre alle til at tage
et førstehjælps kursus, da det er de første 4
min. der er afgørende om folk overlever uden
men. Det er bedre at gøre noget end slet ikke
at gøre noget.
Til næste år kommer der et opfølgningskursus, hvor ﬂere kan få oplæring i hjerte
starteren.
Det er Forsamlingshuset og Gymnastikforeningen der i fællesskab har fået hjerte starteren
til byen, så pas på den. Det er også jeres.

Det sker

Bagjulefrokost for mænd

lørdag den 17. januar 2015. Program følger.

Pigefrokost

arbejder vi på (Pia Jensen og Gitte Kannegaard). Det bliver nok lørdag den 21. februar.
Der vil blive givet besked ud.

Spis sammen og
generalforsamling
onsdag den 18. marts.

Forsamlingshuset

har sendt kalender ud sammen med en
følgeseddel, hvorpå der står hvordan kontingent for næste år kan overføres. Hvis du/i
ikke har mulighed for at overføre så ring til
en fra bestyrelsen for forsamlingshuset
For enlige
100,00 Kr.
For husstand 200,00 Kr.
Overførelsen er til
Reg. Nr: 9336 Konto nr: 3360006173
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et
godt og lykkebringende nytår med tak for
alt i det forgangene

Hvornum

Kig ind

Værestedet i Kirkecentret

v. Vagner Carlsen, Chr. Thistedsvej 3, Hvornum, tlf.: 4054 7334

Tirsdage 13.30- 17.00 i kirkecenteret Hvornum
Hobbyaktiviteter, forskellige spil, kniple, sy, strik.
6. 01. 2015 starter vi igen
Alle er meget velkommen til et par hyggelige
timer i kirkecenteret.
Vi mødes hver tirsdag.
Tirsdag den 3. februar er der generalforsamling.
Mvh bestyrelse

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
i Hvornum Kultur- og Forsamlingshus og
Hvornum Idrætsforening. Det finder sted
tirsdag den 3. februar 2015 kl. 18.00 i forsamlingshuset. Som sædvanlig serveres der
stegt ﬂæsk med persillesovs. Kontingent
for 2015 betales ved indgangen. Tilmelding
senest 26. januar til Mike Taylor - 51 51 85
11 eller Jan Ebdrup – jan@ebdrup.eu

Hvornum Ævle Avler Lav

- optagelse af nye medlemmer. Interesserede kan kontakte Mike Taylor - 51 51 85
11 eller Jan Ebdrup – 21 60 92 84 senest 1.
februar.

Husk avisindsamling
lørdag den 7/2.
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Hvilsom

Støtteforeningen til
Hvilsom Friskole og Fribørnehave.

Julemarkedet 2014

Vi vil gerne sige tusind 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.
Til næste år har Julemarkedet i Hvilsom 10 års
jubilæum.

Avisindsamlingen i 2015

Der bliver 3 avisindsamlinger i 2015 på følgende
datoer:
24. JANUAR – 25. APRIL – 8. AUGUST
Fra den 1. oktober 2015 kan vi ikke længere
samle aviser/reklamer i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, som har vedtaget en ny
affaldsplan (se Mariagerfjord Kommunes hjemmeside). Støtteforeningen vil på et bestyrelsesmøde i januar drøfte mulighederne for at lave
en privat aftale omkring indsamling af aviser fra
oktober 2015 og fremefter.
Så fortsæt endelig med at gennem aviser/reklamer til vores indsamlinger i 2015.
Vi glæder os til at se, hvad år 2015 bringer og
ønsker alle et Godt Nytår.
Støtteforeningen for
Hvilsom Friskole og Fribørnehave.

Fastelavnsfest
Hvilsom Beboerforening holder fastelavnsfest i
Hvilsom Kulturhus
søndag d. 22. februar kl. 13.30
Der vil være præmier til den bedste udklædte,
samt til kattekongen og kattedronningen.
Der vil være 2 tønder. En til mindre børn og en
til større børn.
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GENERALFORSAMLING
Hvilsom kulturhus

Mandag den 23 februar kl 19.30.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Husk at møde op hvis i vil være med
til at præge vores fælleshus.
Hilsen bestyrelsen

DILLETANT 2015

Sæt allerede et stort X i din kalender
FREDAG DEN 5. marts
LØRDAG DEN 6. marts
Program udkommer i næste nr.

Vi takker for dem der støttede
kulturhuset i 2014.

Hvilsom Seniorklub
Bankospil i Hvilsom Kulturhus:
torsdag d. 15. januar kl. 14.00
torsdagd. 29. januar kl. 14.00
tosdag d. 12. februar kl. 14.00

Hvilsom Seniorklub og
Hvam-Hvilsom pensionistforening:

Foredrag i Hvilsom Kulturhus.
Torsdag d. 26. februar kl. 14.00 kommer Ann
Lindgård Petersen fra Hvornum og taler om
arv, testamente og ægtepagter.

Hvam-Hvilsom pensionistforening.

Bowling begynder igen efter juleferien onsdag
d. 7. januar kl. 14.00 i Hobro.
Generalforsamling i Hvilsom Kulturhus tirsdag d. 27. januar kl. 14.00.
Efter tøndeslagningen vil der blive serveret kaffe
og fastelavnsboller til de voksne. Til børnene
serveres slikposer og sodavand.
Der vil være mulighed for at købe pølser og
brød.
Pris ved indgangen: Kr. 30.00 for børn og
voksne.

Meddelelser fra menighedsrådene
Madklubben Solo

Minikonfirmander Hvilsom
De seneste måneder har det summet af liv i Hvilsom sognehus hver torsdag
eftermiddag. Her har nemlig været minikonfirmander fra Hvilsom Friskoles 3.
og 4. klasser. Børnene har sunget og hørt historier fra biblen, og de har lavet
små skuespil af bibelhistorier, lavet stamtræer og døbefonte og fremstillet nogle
meget fine julekrybber. Børnene har været spørgelystne og engagerede, og vi
glæder os til at se dem ingen til konfirmationsforberedelse i 7. klasse.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 24. januar 2015 i
Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00: foredrag ved lektor
Peter Lodberg, Århus Universitet:
”Dietrich Bonhoeffer – Liv og
konsekvens”
Kl. 12.30: Skuespilleren Casper
Koch, Århus: ”Dietrich Bonhoeffer – tro, kamp og kærlighed”

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

Fastelavnsfest
Snæbum
Søndag den 15. februar kl. 9.30 er
der børne- og familiegudstjeneste
i Snæbum kirke. Det er fastelavnssøndag og alle er velkommen til at
møde op udklædte.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i Snæbum Kultur-og
Forsamlingshus med gratis kaffebord, tøndeslagning og uddeling
af præmier til de bedst udklædte
og til dem, der slår tønden ned.
En formiddag for alle aldre arrangeret af menighedsrådet og
Forsamlingshuset.

Hvilsom bibelkreds
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30:
Bibeltime hos Bente og Jens på
Møgelmosevej.
Tirsdag den 17. februar kl. 19.30:
Bibeltime hos Henni og Jan på
Søhalevej

Solo? Sognehuset i Hvilsom er ramme
for et helt nyt initiativ – en madklub
for dig, der er solo. Vi har både køkkenfaciliteter og spiseplads, hvor der
er mulighed for at dække op til mere
end én. Tanken er, at madklubbens
deltagere mødes i sognehuset for at
forberede og spise et måltid sammen,
fx aftensmad.
Menighedsrådet i Hvilsom vil hjælpe
med at få madklubben i gang.
Vi holder opstartsmøde 5. januar kl.
19.30 i sognehuset på Kirkedalsvej i
Hvilsom. Møder du op, kan du være
med til at få indﬂydelse på, hvordan
madklubben kan blive til virkelighed.
Arrangør: Hvilsom menighedsråd.

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 perioden 12. – 25. januar henvises
til pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34.

Siden sidst
Hvornum
Døbte:
Noah Dahl Christensen,
Fiskervej 2, Sdr. Onsild
Lærke Borup Overgaard,
Klejtrupvej 34, Hvornum
Hvilsom
Døbte:
Esben Holstein Nørgaard,
Kirkedalsvej 96, Gundestrup.
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Hvornum
15.30			

Snæbum

1. januar 2015.

Nytårsdag

4. januar 2015.

Helligtrekongers søndag							

11. januar 2015.

1. s. e. h. 3k.				

18. januar 2015.

2. s. e. h. 3k.

25. januar 2015.

Sidste s. e. h. 3k.							

11.30

ATB

8. februar 2015.

Seksagesima							

15. februar 2015.

Fastelavn				

22. februar 2015.

1. s. i fasten

10.15			

14.00

ST

14.00

9.30

14.00

1)

14.00						

2. s. i fasten				

Efter gudstjenesten fastelavnsfest i Snæbum forsamlingshus.

10.15

10.15

Septuagesima

ST: Stine Tougaard
ATB: Anders Tranholm-Bjerg

Hvilsom

14.00

1. februar 2015.

1. marts 2015.
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- Hva’ er der dog i vejen
med din far og mor?
- Ikke noget. Det nummer laver
de altid, når jeg spørger om
de ikke vil med i kirke
på søndag.

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

