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Tilbageblik

Fastelavn
Fastelavn blev igen i år fejret
her i sognene med tøndeslagning i forsamlingshuse,
skole, børnehave, sognehus,
i forbindelse med gudstjeneste m.m. Her er foto af de
udklædte fra Lørdagsklubbens
tøndeslagning i Hvornum
kirkecenter.
Foto: Marianne Moltsen

Kend din kirke
i samarbejde med Børneklubben var der søndag den 9.
marts ”kom og se din kirke”
arrangement, hvor ca. 30
børn, forældre og bedsteforældre gik på opdagelse i
Hvornum kirke. Hvad gemmer
der sig f.eks. under dåbsfadet?
Foto: Walter Johannesen

Konfirmander
og ikoner
Onsdag den 19. marts var
der fælles temadag i
Hvornum kirkecenter for
konﬁrmanderne fra HvornumSnæbum og Hvilsom.
To Randers kunstnere, Anna
Steenberg med assistent,
fortale om ikoner og gav
konﬁrmanderne indføring i
selv af lave en ikon. En dag
hvor konﬁrmandernes kreative evner virkelig kom frem i
lyset. Til frokost var der ”pizza
ad libitum”
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Snæbum
Fristedet

v/Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell. 51418421
mail: karenhk@hotmail.dk
Vi starter med petanque ved forsamlingshuset
kl.19,00 onsdag d.7.maj og fortsætter sommeren over hveranden onsdag, altså d. 21.maj og
d. 4. og 18. juni.
Da der er ytret ønske om at komme på kirkegården for at ”hilse” på de ældre generationer
af Snæbums borgere, mødes vi der kl. 19.00
TORSDAG d. 22. maj, går en tur og snakker
om det, og vi får nok også kaffe.
Husk koncerten d. 26. maj.

Hvornum

Forårsmøde

i Hvornum Arkivet
Det lokalhistoriske Arkiv i Hvornum holdt
forårsmøde lørdag den 29. marts.
Der var samlet ca. 120 deltagere i Forsamlingshusets nyrenoverede sal, og de hørte Søndergaard døtrene Krista og Ingrid samt Inge Bøker
fortælle om deres barndoms og ungdoms
oplevelser i Hvornum med udgangspunkt i Niels
Søndergaards cykelhandel.
Efter kaffepausen underholdt Walther Johannesen med lysbilleder fra Hvornum i 1937/38
sammenlignet med samme motiver fotograferet i
2013/14, og Karen Margrete Johannesen sluttede dagen med et dansk/engelsk vers skrevet af
Ruth Skamriis. Som indledning til mødet var der
en kort generalforsamling, og her blev Walther
Johannesen valgt til bestyrelsen. Han afløser
Ingrid Frederiksen, som døde i marts måned.

Tofte Skov

Torsdag d. 8. Maj.

Husk hobby-udstilling
i Hvilsom Forsamlingshus.
Fernisering mandag d. 5 maj kl. 16
derefter alle dage i ugen kl. 15-18,
lørdag lukket p.gr.a søfest
søndag d. 11 maj kl. 12-16
Der bliver kaffe og kage, og måske kan der
købes forskelligt.
Arbejdende børneværksted gratis
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Det er lykkedes os at få en af de eftertragtede busture. i Tofte skov, som er en del af
Lille Vildmose. På den guidede tur hører
vi om vildmosen og der vil være mulighed
for at se både vildsvin, krondyr og ørne.
Afgang Hvornum
kl. 9.00
Afgang Klejtrup
kl. 9.05
Afgang Snæbum
kl. 9.15
Pris 300 kr, hvor I får entre, kaffe m/
rundstykke, middag og kaffe m/ kage
samt en dejlig bustur i Østhimmerland.
Arrangeret af: Fristedet Snæbum, Pensionisterne i Klejtrup og Kig-ind Hvornum
(40547334)
Tilmelding:

Brøndum

Siden sidst 
Tirsdag den 4 marts var der generalforsamling
i forsamlings huset og gymnastikforeningen.
Vi startede med spis sammen, der efter var
der generalforsamling, som foregik i god ro og
orden med mange interessante synspunkter.
Forsamlings huset har sammen sat deres bestyrelse på følgende måde
Formand :
Næstformand:
Udlejning :
Øvrige:

Jan Olesen
(mobil 22 77 56 24)
Rikke
Anne
Finn
Tommy

Gymnastikforeningen har sammen sat deres
bestyrelse på følgende måde
Formand/kasser :
Gitte K. Christensen
(mobil 26 16 86 75)
Rengørings koordinator: Betinna
Øvrige :
Klaus
Maja
Mogens

FASTELAVNSFEST

m/spis sammen fredag den 28 februar
blev en kæmpe succes, med rigtig mange
fremødte både børn, forældre samt den
ældste generation.
Glæd jer til næste år.

Sæt kryds i kalenderen allerede
nu til følgende arrangementer

Grill spis sammen med hygge hele dagen
lørdag den 9. august. Der vil blive forskellige indslag imens Tom griller kødet.
Efterårs fest med musik, dans samt dejlig
mad og lotteri lørdag den 1. november.
Drikke varer skal købes
Fastelavns fest med spis sammen den 27.
februar 2015

Pigeklubben forsøger at
genoplive deres onsdags møder.
Det sker hver den første onsdag i hver
måned. Næste gang er den 7. maj, hvor
der vil blive mulighed for at lave flotte
kort.
Der vil være et eller andet på programmet
til hver gang, om ikke andet så hyggeligt
samvær.
Det koster 20,00 Kr. at deltage pr. gang.
Der er kaffe og te på kanden. Medbring
bare en kop. Hvis du låner kop i forsamlingshuset skal du lige huske at vaske den
op efter dig.
Mandeklubben holder igen åbent hus
hver torsdag fra kl 19,00 til 21,00, undtaget i ferie og hellig dage.
Alle er velkomme, også børn og kvinder.

HOLD ØJE MED KALENDEREN DER VIL BLIVE OMDELT I BRØNDUM
OG OMEGN I DEN NÆRMESTE FREMTID.
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Hvilsom

Eftermiddagsudﬂugt
Forårsturen ﬁnder i år sted torsdag
den 15. maj, hvor vi skal besøg Foulum kirke
ved Farsø.
Forfatteren Martin A. Hansen rejste i sin tid
hele Danmark rundt og besøgte samtlige
kirker. Da han nåede til Foulum udbrød han
”Ædlere hus er ikke bygget her til lands” og
få kirker er bevaret så oprindelig som Foulum
kirke.
Da man i 1100-1200-årene begyndte at bygge
kirker af sten eller tegl nøjedes man i første
omgang ofte med kirkeskib og kor. Tårnet blev
typisk først bygget i de følgende århundreder.
I tårnet hang den klokke, som kaldte menigheden sammen til gudstjeneste. I 1300-1400-tallet
var der både mangel på penge og arbejdskraft
på grund af krige og pest. Hvis kirken derfor
ikke kunne få et tårn forblev den ”skaldet” eller på gammel dansk ”kullet”. Klokken måtte i
stedet hæges i en klokkestabel af træ. Foulum
kirke er en sådan kullet kirke.

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.
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Omkring år 1900 var der tale om at bygge et
rigtigt tårn til kirken, men heldigvis, må man
vel sige, lykkedes det ikke at rejse pengene
til det. Kirkeklokken hængte sandsynligvis i
mange år på vestgavlen inden der blev opført
en klokkestabel. Den nuværende nye klokkestabel er kirkens tredje.
I kirkerummet er der på skibets østvæg et
kruciﬁks af kunstneren Erik Heide fra Mors
og i 1997 blev der ophængt et maleri af kunstneren Mogens Hoff fra København. Dets navn
er ”synderinden” og er en gengivelse af fortællingen om kvinden, der blev grebet i hor og
som efter gammel jødisk skik skulle stenes for
det. Hertil sagde Jesus de berømte ord: ”den
af jer, der er uden synd, skal kaste den første
sten på hende” (Johannesevangeliet kap. 8)
I 2012 blev Foulum kirke genindviet efter en
renovering hvor vores lokale kunstner Anita
fortsættes næste side....

Meddelelser fra menighedsrådene
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 el. Hvilsom.

Hjemmeside

fortsat fra side 6....
Houvenaeghel har genudsmykket kirken.
Sognets præst Troels Laursen vil fortælle om kirken.
Eftermiddagskaffe på Hvalpsund Færgekro.
Pris for turen med kaffe kr. 50.
Afgang fra Hvornum kirkecenter kl. 12.45. Brøndum forsamlingshus kl. 12.55. Snæbum kirke kl. 13.05. Hvilsom kirke kl. 13.15
Af hensyn til bus og kaffebord bedes man tilmelde sig hos
præsten senest mandag den 12. maj – mobil nr. 29 23 18 46
eller mail: jpo@km.dk

Fri-weekend
og ferie

Gudstjeneste
– byfest Hvornum

I dagene 17. – 18. maj samt 21. juni
til 6. juli henvises til pastor
Anders Tranholm-Bjerg, Hørby,
tlf. 98 52 00 34

Ved byfesten i Hvornum vil der
pinselørdag den 7. juni i forbindelse med morgenkaffen på stadion
være friluftsgudstjeneste kl. 10.30

Hvilsom bibelkreds



Den 20. maj hos Bente og Jens, Møgelmosevej 47.
Den 17. juni hos Henni og Jan, Søhalevej 17. Grillaften

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

Siden sidst
Hvornum
Døbte:
Marie Bartholomæussen,
Snæbumvej 6, Snæbum.
Jeppe Bartholomæussen,
Snæbumvej 6, Snæbum
Saseline Bøgevald Hostrup,
Banevolden 34, Valby
Begravede:
Erna Meta Aagaard Nielsen,
Hedevej 50, Risskov
Ingrid Kjeldahl Frederiksen,
Lindumvej 15, Hvornum.
Snæbum
Begravede:
Lis Fabrin Jensen,
Ranunkelvej 33, Hobro
Hvilsom
Døbte:
Malte Bærentsen Justesen,
Hvilsom Skovvej 35, Hvilsom
Alfred Bjørn Justesen,
Amerikavej 24, Hobro
Begravede:
Ida Johanne Mogensen,
Aaglimt, Aalestrup.
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Bededag
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10.15 ATB
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11.30
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6. juli 2014.
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ATB: Anders Tranholm-Bjerg
ST: Stine Tougaard
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- Ja, kære hr. pastor! Denne bog
dér har nu bragt liv og næring
til mange hungrige sjæle!
- Det kan man godt sige, kære
frue. Det er nemlig tilfældigvis
en kogebog.

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

