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Et eneste hus
Karen Blixens fortælling ”Ekko” handler om sangerinden Pellegrina Leoni, der møder den gamle
mand Niccolo i en lille by oppe i bjergene. Hun
får husly, mad og drikke hos ham. Den næste
morgen skal hun videre og spørger så Niccolo
om, hvad vej hun skal gå. Niccolo svarer:
”Det vil ikke vare længe, før De trænger til at
hvile Dem i et hus. Men i alle huse, De kommer
ind i, vil folkene spørge Dem, hvem De er, og jeg
tror, at De ikke vil sige, hvem De er”.
”Jeg kan ikke sige, hvem jeg er ”, sagde hun.
”Jeg kender kun ét eneste hus”, sagde han efter
en kort stund, ”hvor folk kan gå ind, uden at
nogen spørger dem, hvem de er”.
”Hvad slags hus er det?” spurgte hun.

”Det er en kirke”, sagde han….
”Og hvad slags huse er da dine kirker?” spurgte
hun igen.
”Det er mærkelig huse, frue” sagde han. ”For
de bliver kaldt Guds huse, og dog er deres døre
altid åbne for mennesker og derinde er stole sat
frem for mennesker at sidde på. Og inderst inde
er der en, som venter på, at vi skal komme. Hans
navn er Jesus og Kristus, begge dele, og han er
både Gud og menneske”.
J.P.

Hvilsom friskoles kor deltog med dejlig sang ved gudstjenesten i Hvilsom kirke 2. søndag i advent.
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Vinteridyl i Hvornum.
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Hvornum
Referat af Efterårsmøde
i Lokalhistorisk Arkiv i Hvornum
Lokalhistorisk Arkivs Sensommermøde blev i år til et
Efterårsmøde. Det ændrede ikke på at der i år igen
mødte lidt over 100 glade og interesserede, medlemmer så vel som ikke-medlemmer, op.
Iblandt dem 100-årige Gerda Christensen der trofast
møder op. I år var der dog en speciel anled-ning,
idet aftenens første indslag var hendes søn, tidligere
præst i Givskud, Christian Christensen, der fortalte
om sine ”rødder” i Brøndum og Hvornum.
Aftenens andet indslag drejede sig om ”Mælkeproduktionen i Hvornum Sogn gennem tiderne.”
Dette indslag blev ledet af formanden Bernt Bech
Andersen, der blev suppleret af Karl Olsen, tidligere
ejer af Hvornum Vestergaard og Tage Frederiksen
Sdr. Hvornum, der fortalte om dengang han var
mælkekusk og kørte mælk til Mejeriet i Klejtrup.
Emnet var aktuelt idet Hvornums sidste mælkeleverandør, Svend Svendsen, Mosegaard, fornylig
er ophørt som landmand. I det seneste år leverede

ig ind
K
Værestedet i Kirkecentret
Mette Jørgensen Klejtrupvej 93
mobil: 30990863
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Svendsens besætning på ca. 150 køer den samme
mængde mælk som Hvornum Sogns ca. 80 mælkeleverandører tilsammen årligt leverede til mejeriet i
1940’erne!! Det giver lidt at tænke over!
Som sædvanlig foregik arrangementet i Hvornum
Kultur- og forsamlingshus og også i år var der kaffepause med hjemmebag mellem indslagene.
Til behagelig underretning.
Venlig hilsen f. Lokalhistorisk Forening
og Arkiv for Hvornum Sogn - Flemming Hansen
Tirsdage 13.30- 17.00 i kirkecenteret
Hvornum hobbyaktiviteter, forskellige spil,
kniple, sy, strik.
9.jan 2018 start efter juleferien
Mvh. bestyrelsen

Hvornum
Børn og unge

i Hvornum og omegn

7. januar er der fællestur til skøjtebanen i Viborg
kl. 13-16. Vi mødes ved forsamlingshuset og
kører i fælles ﬂok til skøjtebanen. Medbring evt.
varme tæpper, så sørger vi for kaﬀe, the, kakao
og lækker kage.
11. februar afholder vi traditionen tro fastelavn i
Hvornum forsamlingshus kl. 11.30-15. Vi starter
med at spise hjemmelavede burgere, hvorefter
der er tøndeslagning. Vi slutter af med kaﬀe/the
og fastelavnsboller. Yderligere oplysninger kommer på vores facebookside.

Landsbyrådet

Julemanden besøger børneklubben i Hvornum forsamlingshus 2. december.

Første møde i 2018 er mandag den 5. februar kl. 19.30 i forsamlingshuset. Alle er velkomne.
I forbindelse med Landsbyklyngesamarbejdet får alle borgere i Hvornum og omegn tilsendt
spørgeskema omkring den 20. januar via e-boks. Vi vil gerne tilskynde så mange som muligt til
at svare, da det er vigtigt for det fremadrettede arbejde. Er du fritaget for e-boks og ønsker at
svare, så kan du henvende dig til Susanne Jensen, 41 17 06 02, så kan vi lave det på papir.

Snæbum

FRISTEDET

- for efterlønnere og pensionister i Snæbum
og Hannerup samt andre interesserede.
Kontakt : Jette Skovsager,
40273336 / jetteogpoulerik@mail.dk
Alle mødedage kl 9.30 i Snæbum Forsamlingshus.
10. Januar: Hanne Lundsgaard, demenskoordinator i
Mariagerfjord Kommune, holder foredrag om:
Forskellen på normal aldersrelateret hukommelsessvækkelse og demenssygdom.
Alle er velkommen. Tilmelding senest 3. januar til
Henny 22532508 eller Jette 40273336.
Ikke medlemmer: gebyr på 30 kr.
24. januar:
Samvær og aktivitet
7. februar:
Generalforsamling ifølge vedtægter.
21. februar: Samvær og aktivitet

Snæbum Kulturog forsamlingshus
Afholder ordinær generalforsamling torsdag
25. januar 2018 kl. 19.00. Dagsorden i.h.t
vedtægter. Indkommende forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalsamlingen.
Der vil efter generalforsamlingen være
mulighed for orienteringer fra byens øvrige
foreninger.
Aftenen sluttes af
med hyggeligt bankospil.
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Hvilsom
Af hjertet tak.....
Her ovenpå Støtteforeningens 11. julemarked føler
vi, i bestyrelsen, en stor taknemmelighed over opbakningen. Vi vil gerne takke alle jer der mødte op
på dagen, alle udstillerne, som havde lagt meget
arbejde i opsætning af virkeligt ﬁne stande og ikke
mindst alle de gavmilde givere, der donerede de
mange ﬁne præmier til vores amerikanske lotteri.
Også tak til de mange frivillige, der hjælper os på
dagen. Uden jer var der intet julemarked i Hvilsom.
Som nogen måske allerede har bemærket, så har
skoleeleverne fået et girokort med hjem. Alle andre
modtager girokort ved omdelingen af dette blad.
Det er som altid frivilligt at indbetale kontingent,
men det betyder rigtig meget at I gør det. .. :-)
I 2017 har vi blandt andet givet en større sum til
både skolens og børnehavens legeplads, købt
værktøj til børnehavens værksted og senest indkøbt
evighedskalendere til både skole og børnehave.

tion at 3 personer trækker sig ved den kommende
generalforsamling. Heldigvis har nye forældre meldt
sig på banen, men vi kan sagtens være ﬂere og vi vil
derfor opfordre alle, der kunne have lyst til at gøre
en indsats, til at melde sig.
GODT NYTÅR TIL ALLE
Støtteforeningen for
Hvilsom Friskole og Fribørnehave

Støtteforeningen er en lille, men velfungerende
forening, der udelukkende har til formål at skabe
midler til ting, skolen/børnehaven ikke umiddelbart
selv har økonomi til og altid med fokus på, at det
skal komme børnene til gode. Vi er dog i den situa-

HVILSOM SENIORKLUB
Bankospil i Hvilsom Kulturhus
ﬂg. torsdage kl. 14.00
4. januar 2018 - 18. januar 2018 - 1. februar 2018
15. februar 2018 - 1. marts 2018 - 15. marts 2018
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Nyvalgt bestyrelse i Hvilsom beboerforening:
Formand:
Karina Olsson Dalum
Sekretær:
Henrik Olsson Dalum
Kassere:
Finn Kragelund Madsen
Bestyrelses medlem: Martin Sørensen

FASTELAVN

d. 11./02. 2018 kl 13.30 i Hvilsom Kulturhus

Meddelelser fra menighedsrådene
Hvilsom kirke på facebook
Du kan roligt fortsætte
med at læse kirkebladet, men nu kan du
også ﬁnde Hvilsom
kirke på facebook. Du
ﬁnder siden ved at søge
på ’Hvilsom kirke’ på
facebook. Hvis du ’Synes
godt om’ siden, får du
notiﬁkationer, når vi
laver nye opslag – og
så kan du jo bagefter
invitere dine venner til
at gøre ligesom dig.

Hvilsom bibelkreds
Mandag den 15. januar 2018
kl. 19.30. Bibeltime hos Jonna
og Knud.
Mandag den 19. februar
kl. 19.30. Bibeltime hos Lone
Hedegaard.

Nytårsgudstjeneste

Efter gudstjenesten nytårsdag
kl. 15.30 i Hvornum kirke er
menighedsrådet vært ved en lille
udskænkning i våbenhuset.



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.

Fastelavnsfest
i Snæbum

Søndag den 11. 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.

Indsamling

Hjælpekassen. Julehjælp.
Hvilsom kr. 1.420,00

Mariagerfjord
kirkehøjskole

Lørdag den 20. januar 2018 i
Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00: Foredrag ved lektor
ph.d. Else Marie Wiberg Pedersen, Aarhus Universitet:
”Luther og kvinderne”
Kl. 12.30 vises 6 12 minutter
lange ﬁlm om Hans Tausen,
som laves i forbindelse med
reformationsjubilæet af Danmarks Kirkelige Mediecenter
for Viborg Stift og Viborg
Kommune. De retter sig mod
5. – 7. klasser.

Hjemmeside

www.hvornumsogn.dk
www.snæbumsogn.dk
www.hvilsomsogn.dk

Friweekend

I dagene 12. – 14 januar henvises
til pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34.

Siden sidst

Hvornum
Døbte:
Tora Saaby Ive, Houvej 9,
Hvornum
Thor Bo Riis Krongaard,
Klejtrupvej 18, Hvornum
Adam Erik Fisker, Søvænget 3,
Hvornum
Bisat:
Flemming Christensen,
Fortunaparken 60, Hobro
Snæbum
Bisat:
Kate Nielsen, Morellgade 6,
Hobro.
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10.15

18. februar 2018.
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4. marts 2018.

3. s. i fasten

ATB: Anders Tranholm-Bjerg.
KH: Karin Hasling
1)
2)

9.30 2)		

KH

14.00
10.15

10.15						

14.00

- Det er det, jeg altid har sagt, at
når man endelig er i nød og har
brug for kirken, så svigter den.
Som da jeg i går kom forbi og ville
låne WC’et, så var døren låst!

Nytårsudskænkning i våbenhus
Efter gudstjenesten fastelavnsfest i Snæbum forsamlingshus

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:
Karin Hasling
tlf. 23 74 05 23.

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: Marianne Højgaard Hansen, mobil 60 70 84 54

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

