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Konﬁrmandsituationen
Skolereformen har jo de ﬂeste
steder betydet ændret forhold
for konfirmationsforberedelsen
- således også her i kommunen, hvor de sædvanlige
morgentimer kom under pres
og stort set er erstattet med
eftermiddagstimer, dog undtaget friskoler, der fortsat kan
tilbyde morgentimer.
Skolereformens noget uklare
meldinger vedr. konfirmationsforberedelse samt de øgede
antal timer, de unge mennesker
skal være på skolen, har gjort,
at skolerne har benyttet anledningen til at skubbe konfirmationsforberedelsen fra de ”gode
morgentimer”, som de kaldes,
til et tidspunkt typisk omkring
kl. 13 eller 14.
Set med præstebriller et det en
uheldig nedprioritering af kon-

firmationsforberedelsen. Elever
der møder op i konfirmandstuen hen på eftermiddagen
vil alt andet lige være mindre
veloplagte og samtidig er det
planlægningsmæssigt uheldigt
for præsterne.
I tidsrummet kl. 8. - 10 er det
begrænset med udadvendte
aktiviteter. Derimod er eftermiddagen besat med kirkelige
handlinger, møder, husbesøg og
meget andet.
Ifølge bekendtgørelsen skal
tidspunktet for konfirmationsforberedelsen fastlægges i
dialog mellem skolelederen og
den enkelte præst. Kan der ikke
opnås enighed træffer byrådet
den endelige afgørelse.
Her i kommunen har sagen
været omkring byrådet, der
havde mange positive udtalelse

om konfirmationsforberedelsens vigtighed, men det blev
dog blot til en beslutning om,
at skolerne skulle give mulighed
for ”at gå til præst” i en dobbelttime i tidsrummet kl. 8.00
- 16.00.
Som nævnt kan friskolerne
fortsat tilbyde morgentimer.
Alt er derfor ”ved det gamle” i
Hvilsom, hvor Stine har konfirmanderne onsdag morgen fra
kl. 8.10 - 9.45. For elever fra
Hvornum-Snæbum-Brøndum
finder forberedelse sted i Hvornum kirkecenter på torsdage
fra kl. 15.00 - 16.30.
Ovennævnte gælder frem til jul.
For resten af perioden er der
aftalt ”hele dage” med skolerne,
hvor der vil være mulighed for
ekskursion, tema etc.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 27. september
2014 i Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00: foredrag ved
lektor ph.d. Knud Erik Andersen, Aalborg Universitet:
”Kaj Munk og 2. verdenskrig”
Kl. 12.30: Danmarks Kirkelige
Mediecenters dokumentarfilm om Kaj Munk ”og alt
hans væsen” med skuespilleren Casper Koch i rollen
som Kaj Munk.
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Snobrødshygge ved ny anlagte legeområde på sportsplads
i Hvornum.
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Hvilsom
Hvilsom Seniorklub
Arrangementer i september og oktober
i Hvilsom Kulturhus

Generalforsamling i Hvilsom Beboerforening
Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 19.30
i den lille sal i Hvilsom Kulturhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for årets gang
3) Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
4) Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent 2014/15:
Par kr. 150
Enlig kr. 75
Pensionist par kr. 125
Pensionist enlig kr. 65
5) Behandling af evt. indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen:
På valg er Annette Madsen og Henning
Rørbæk Nielsen.
Følgende er ikke på valg: Carsten Røjkjær
Jensen, Christina Hagedorn Nielsen og
Karina Olsson.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er Anja Elkjær Hansen og Niels
Dyrholm.
8) Valg af revisor.
På valg er Anita Høgh Korsgaard
9) Eventuelt.
Tak for støtten til foreningens arbejde.

På foreningens vegne Carsten Jensen,
Kirkedalsvej 13, tlf. 98549001

Hvilsom folkedansere
starter ny sæson i Hvilsom Kulturhus
d. 18. september kl. 19.30.
Alle er velkomne.
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D. 18. sept. 2014 kl. 14.00 har vi bankospil
D. 2. okt. 2014 kl. 14.00 har vi hobbydag:
Forskellige spil, håndarbejde, kaffe og en snak.
D. 16. okt. 2014 kl. 14.00 har vi bankospil
D. 30. okt. 2014 kl. 14.00 har vi hobbydag:
Forskellige spil, håndarbejde, kaffe og snak.

Hvam-Hvilsom
Pensionistforening
Aaletur d. 9. sept. 2014, se annonce i avisen.
Vi starter med bowling d. 17. sept. 2014
kl. 15.00 i Bowl’n’Fun, Hobro, nye tilmeldninger - kontakt Keld Dahl tlf. 98 54 90 70.

Landsbyrådet i
Hvilsom
Hvilsom har fået bevilliget 5.000 kr. til ﬂere
borde. Har man brug for at leje bord og
stole. Henv. Tove 42 19 43 04.
Pris: 20 kr. for 1 bord og 8 stole.

Gymnastik i Hvilsom
Så er vi næsten klar til en ny sæson.
Vi starter i uge 38 med 3 børnehold og 2
voksenhold.
I skrivende stund mangler vi lige at lave de
sidste justeringer m. h. t. tider og fordeling
af ledere og hjælpere.
Det færdige program vil inden længe kunne
ses på: www.if-kvik.dk

Med venlig hilsen IF KVIK

Hvilsom
Hvilsom kulturhus
Så er det snart tid til årets
DANSEFEST i HVILSOM KULTURHUS
Lørdag den 11. oktober kl 18.30 - 0.30
Der vil blive servet hjemmelavet mad og
der vil blive leveret en god gang dansemusik.
Alle er velkomne, også dem som ikke
danser. Så tag naboen, vennerne med til en
hyggelig aften. Prisen er 175 kr.
Tilmelding senest MANDAG den 6. oktober til Tove på 42194304 el. Dorthe på
61186767.

Hvilsom Friskole
har åben morgensamling
Tirsdag den 30. september
Fredag den 31. oktober
Torsdag den 27. november
Alle dage fra kl. 8.10 til ca. 9.00
Alle er velkomne til at komme
forbi. Vi har kaffe på kanden.

Nyt Nyt Nyt
ÅRETS JULEFROKOST
Skal naturligvis holdes i
HVILSOM KULTURHUS

Skriv Allerede nu x i din kalender
Lørdag den 29 november kl 18.30
Skulle i have lyst at holde firma, vej,
forenings JULEFROSKOST,
så kontakt os i godt tid.
Nærmere oplysninger med tilmeld og
pris og menu kommer senere.

Før julehilsen HVILSOM KULTURHUS

25. OKTOBER
SIDSTE AVISIN
DSAMLIN

G I ÅR.

R
22 . NOVEMBE
LEMARKED I
DET ÅRLIGE JU
LTURHUS.
HVILSOM KU

Hvornum
LOKALHISTORISK ARKIV I HVORNUM

SENSOMMERMØDE
Onsdag den 17. september 2014 kl. 19.00 i Hvornum Kultur- og Forsamlingshus.
Fortællinger om Hvornum teglværk.
1. Kort orientering om teglværkets historie.
2. Teglværket som barndomshjem, legeplads og
arbejdsplads/ Palle Klaris og Carit Dahl
Sørensen.
3. Teglværket som nabo og teglværket på
”pension”/ Steen Kruse.)
I pausen serveres kaffe med hjemmebag.

Alle er velkomne, gratis entré og kaffen
koster 30 kr.
Tilmelding senest den 10. september til:
Steen Kruse
( 98546149)
Bjarne Nielsen
(64714945)
Walter Johannesen (98547036)
Flemming Hansen
(98547410)
Bernt Bech Andersen (98546470)

5

Snæbum
Fristedet
v/Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell. 51418421
mail: karenhk@hotmail.dk
Onsdag d. 10. september
Vi mødes hos Karen kl. 9.30 og da vi går ud fra,
at vejret arter sig drikker vi kaffen på terrassen
derefter går vi en tur på kirkegården, da der er
en del ”tilﬂyttere” som gerne vil vide lidt om de
ældre generationer i Snæbum.
Onsdag d. 24. sep. Kl. 9.30
må vi komme på besøg hos Skovtrup, med rundvisning i show - room og på lageret.
Tilmelding til Karen senest d. 16. sep.
I oktober starter vi op med møder i forsamlingshuset, hvor ikke andet er nævnt mødes vi
kl. 9.30.
Onsdag d. 8. okt. - socialt samvær.
Onsdag d. 29 okt. - Erland Christiansen kommer og fortæller om sit liv.

Brøndum

Siden sidst

Pigeklubben har genoplivet deres onsdags
møder. Det sker hver den første onsdag i hver
måned. Der skulle være omdelt program.
Der er, 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.

Sct. Hans bålet mandag den 23. juni, var

ﬂyttet op til forsamlingshuset i år. Vi havde lånt
Mogens mark ned til søen.
Folk spiste deres medbragte madkurve og dem
der havde kød med kunne grille det.
Et lille bål blev tændt med en ﬂot heks, som vi
fulgte til Bloksbjerg

Lørdag den 9. august havde man-

deklubben og gymnastikforeningen grill spis
sammen. Vejret viste sig desværre ikke fra sin
gode side. Der blev konkureret imellem bygerne
på tyren.
Hoppeborg var der sat op til de mindste børn.
Der var lidt over 80 personer til spisning.

Husk Husk
Efterårsfest med musik, dans samt dejlig
mad og lotteri lørdag den 1. november.
Drikke varer skal købes

Fastelavnsfest med spis sammen den 27.

februar 2015.
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God sommer til

alle

Meddelelser fra menighedsrådene
Sang og spis sammenaften Brøndum
Brøndum forsamlingshus og menighedsrådet byder velkommen til sang
og spis sammen i Brøndum forsamlingshus tirsdag den 7. okt. kl. 18.30.
2 x Birger (Birger Skipper og Birger
Frandsen) vil synge - såvel duo som
til fællessang - samt underholde med
små historier.
Tilmelding til spisning senest søndag
den 5. oktober til Sten Nielsen,
tlf. 9854 8010 mail: moellegaarden26@mail.dk eller til Finn Bartholomæussen tlf. 2834 5764

Høstgudstjeneste
i Hvilsom
Søndag den 21. september kl. 14.00
er der høstgudstjeneste i Hvilsom
kirke. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i sognehuset, og vi holder
en lille auktion over høstens afgrøder.
Konfirmanderne fra Hvilsom deltager
ved gudstjenesten.
Vi opfordrer alle til at medbringe høstens gaver: æbler, blommer, blomster,
honning, druer osv. som kan sælges
på auktionen. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.
Vel mødt til en festlig gudstjeneste
for hele familien.

Høstsammenkomst
i Hvornum
Efter høstgudstjenesten i Hvornum
kirke søndag den 21. september kl.
11.00 indbydes til ”høstfrokost” i
Hvornum forsamlingshus. Menighedsrådet er vært ved det spiselige.
Drikkevarer kan købes.
Alle er velkommen i såvel kirke som
forsamlingshus - uden skelen til ”hvad
man plejer!”
Tilmelding til frokosten senest torsdag den 18. september til præsten mobil 2923 1846 eller mail: jpo@km.dk

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.

Mini-konfirmander
Hvilsom
Fra efter efterårsferien tilbydes
der minikonfirmandundervisning
i Hvilsom. Undervisningen finder
sted torsdag efter skoletid ved Stine
Tougaard og er for elever fra 3. og 4.
klasse. Eleverne får direkte besked.

Lørdagsklub
Lørdagsklubben er for alle børn fra 4
år og opefter. Vi mødes i Hvornum
kirkecenter på lørdage fra kl. 10.00
- 11.30. Klubben starter igen lørdag
den 25 oktober og program vil blive
tilsendt børn i den aktuelle alder.

Høst/anderledes
gudstjeneste Snæbum
Søndag den 21. september kl. 17.00
er der høst/anderledes gudstjeneste i
Snæbum Kultur og forsamlingshus. Vi
starter med gudstjeneste, hvor begge
præster medvirker.
Derefter er menighedsrådet vært ved
fællesspisning.
Af hensyn til madlevering bedes man
tilmelde sig senest tirsdag den 16.
september til enten Ilse Holm Pedersen mobil 4041 8275 mail: iaholm@
outlook.dk eller Henrik Nielsen tlf.
9854 8314 mail: henrik.n@sport.dk
Alle er velkommen. Snæbum menighedsråd.

Hvilsom bibelkreds
Tirsdag den 16. september kl. 19.30
bibeltime hos Inger Marie Andersen
Tirsdag den 21. oktober kl. 19.30 bibeltime hos Niels Erik og Tove Dalum

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

Fravær
I dagene 8. - 12. september er
jeg til provstemøde på Island og
22. - 25. september til Provsteforeningens Årsmøde i Roskilde.
Der henvises til pastor Anders
Tranholm-Bjerg, Hørby, tlf. 98 52
00 34 eller Stine Tougaard tlf. 61
72 11 53

Siden sidst
Hvornum
Begravede:
Carl Jensen Busk,
Lillemøllevej 36, Lille Mølle.
Snæbum
Intet siden sidst
Hvilsom
Døbte:
Loui Højberg Pødenphandt,
Fasanvej 13, Gedsted.
Bisat:
Inge Katarina Drew,
Gl. Viborgvej 77, Hvam.
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Dato

Hvornum

Snæbum

Nov. Okt.

Sept.

7. september 2014. 12. s. e. trin.							
14. september 2014. 13. s. e. trin.

10.15

21. september 2014. 14. s. e. trin.

11.00 1)		

17.00

28. september 2014. 15. s. e. trin.				

10.15

2)

9.00 ST				

5. oktober 2014.

16. s. e. trin.

12. oktober 2014.

17. s. e. trin. 			

19. oktober 2014.

18. s. e. trin.

26. oktober 2014.

19. s. e. trin.							

2. november 2014. Alle helgens dag

om

Hvilsom
10.15

14.00

10.15

ST 1)

ST

9.00

10.15

15.30

3)

10.15

3)

19.00
14.00

3)

ST: Stine Tougaard
1)
2)

3)

Høstgudstjeneste
Høst/Anderledes gudstjeneste
i Snæbum forsamlingshus
Oplæsning af navne på døde
i sognet i det forgangne år

- Det kedelige ved at være
præst må være, at man er
nødt til at arbejde på den
eneste dag i ugen, hvor alle
vi andre kan sove længe!

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

