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Nu nærmer sig vor pinsetid
Maj måned er det lyse forårs tid.
Og det er det også i kirken. Det
er som om hele måneden er én
lang festdag. Der er alle søndagene efter påske, hvor der efter
de gamle bestemmelser skulle
kimes hver søndag for at fejre
Jesu opstandelse – det største
og mest betydningsfulde der er
sket på jorden.
Så kommer Kristi Himmelfartsdag og endelig pinsen, hvor vi
synger de dejlige pinsesalmer.
Mest elsket er vel her Grundtvigs: I al sin glans nu stråler
solen – der med sine pinseliljer
og nattergale og bækken, der
rinder roligt gennem engen,
giver os hele den sommeridyl, vi
kun alt for sjældent oplever, men
alligevel elsker som det rigtige
Danmark.
Men synger man salmen til ende,
vil man opdage, at der ikke kun
er tale om lutter naturlyrik og
sommeridyl. Når Grundtvig
digter, som han gør, så er det
ikke for at beskrive, hvordan en
danske sommer er, men for ved
hjælp af disse billeder at forkynde Åndens sommer, der varer
hele året rundt.
For vi må jo nok indrømme, at
når vi hører ordet pinse, så hefter vi os måske for ofte ved alt
det besynderlige, der berettes fra
den dag: Det vældige åndepust
og tungerne som af ild og så
det, at de pludselig kunne tale på
mangfoldige sprog. Og det hører
da også med.
Men det egentlige ved pinse,
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det er nu dette, at da apostlene
havde prædiket om Jesus, så stak
det tilhørerne i hjertet, så de ud
af deres nød og hjælpeløshed
måtte sige: Hvad skal vi gøre? De
var altså nu ved Ordet bragt i
den situation, at de vidste dette
ene: Vi kan ikke af egen fornuft
eller kraft tro på Jesus.
Men så viste Peter dem hen til
Jesus ved at sige til dem: Vend jer
til Ham. Og så ﬁk de både tro
og liv ind i deres tilværelse, nu
da Faderen og Sønnen og Ånden
tog bolig i dem. Det er det,
pinsen drejer sig om.
Og det er ikke noget, der kun
hører fortiden til. Nej, Ånden er
levende nutid, den virker iblandt
os den dag i dag.
Det er noget af det den svensker
digter Bertel Malmberg skildrer i
dramaet ”Excellensen”, hvor han
lader en sygepasser fortælle om
et møde med en kristen fange,
fader Ignatius, i en koncentrationslejr: ”Jeg lagde mærke til ham
nu og da. Han var ikke som de
andre fanger. ..Hvad er det, han
tænker på, sagde jeg, for der er
noget, som holder ham, oppe.
Det ville I gerne vide, sagde han
og så hemmelighedsfuld ud. Netop, sagde jeg. Jo, sagde han
så, det forholder sig sådan, at
jeg har fået en nyhed. En nyhed?
sagde jeg og trak øjnene til mig.
Hvilken nyhed har han, om jeg
må spørge? Kristus lever, sagde
han. Har han netop fået det at
vide nu? spurgte jeg for at håne
ham. Står det i avisen? – Nej,

sagde han, jeg har vist det længe,
men det er sådan en nyhed, som
aldrig bliver gammel”.
Pinse – hvorfor? Fordi pinsen,
det er Helligånden, alene lader
Jesus blive nutid for os.
Pinse er opvågen. Helligånden
bringer Jesus ind på livet af os
og får hans ord til at rykke i
os. Det er det, der skete den
første pinsedag, og det sker hver
pinsedag, ja, hver gang hans ord
kommer og vækker os.
Det volder alt den Ånd, som daler
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
Og fór til Himmels hvid og rød.
(Salmebogen nr. 290 v. 4)
J.P.
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Hvornum

Nyt ang. byfesten:

Festen er flyttet til fredag aften og bankospillet til lørdag eftermiddag.
Derudover mangler vi:
3 personer til at hjælpe i baren fredag aften i
tidsrummet 17:30 - 22.
Søndag morgen i tidsrummet ca. kl. 8 - 10
mangler vi:
2 personer til at hjælpe med at sætte flag op.
2 personer til at hjælpe med at smøre sportsboller.
2 personer til at hjælpe med at gøre teltet
klar til salg.
Har man lyst til at give idrætsforeningen en
hånd til byfesten så kontakt Diana Jensen
31521319 eller på mail 9500diana@gmail.com

Mvh. Diana Jensen

Den nye bestyrelse
i Forsamlingshuset:
Formand:
Mike Taylor - 51 51 85 11
bnparkogpleje@gmail.com
Næstformand:
Esben R. Møller - 29 84 94 34
rmmaskiner@hotmail.com
Kasserer:
Kristian Granild - 24 48 00 88
gr@rs-gym.dk
Udlejer:
Lone Matras - 61 11 49 05
lonmat@live.com
Sekretær/IT:
Jan Ebdrup - 21 60 92 84
jan@ebdrup.eu
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KIG-IND

Værestedet i kirkecenteret
3
v. Vagner Carlsen, Chr. Thistedsvej
4
733
4
Hvornum tlf.: 405

SOMMERUDFLUGT

Tirsdag 4. juni
Silkeborg - Ry
på Låsby Kro.
ning
Spis
eborg Søerne.
Silk
på
Sejltur
rmiddagskaffe.
efte
og
sFormiddag
Pris 260 kr. Afgang Snæbum kl. 8.45
Fra Hvornum kl. 9.00
Tilmelding 24.5.13 senest
(Birgith 2737 7555)
Start efter ferien 3.9. 13



Nyt fra
Landsbyrådet:

Avis indsamling er næste gang lørdag den
11. maj. Husk, at de penge vi får ind for
de aviser der bliver samlet ind, går til de
forskellige foreninger i byen.
Næste landsbyrådsmøde er mandag den
10. juni kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Snæbum
Snæbum Kultur
og Forsamlingshus

2013 til den 1.
vil fra den 1. november
for udlejning
marts 2014 være lukket
renovering af
grundet ombygning og
og køkken.
toiletter, gang, kaffestue
r klar til årets
Vi forventer at huset stå
konﬁrmationsfester.

Snæbum Kultur og Forsamlingshus

Efter veloverstået generalforsamling har den
nye bestyrelse i Snæbum Kulturog Forsamlingshus konstitueret sig:
Formand: Harriet Fabrin
Næstformand: Henrik Bo Gade
Kasserer: Tina Højbjerg
Menige medlemmer:
Jens Åge Pedersen og Thomas Buchholz.
Udlejningen foreståes fortsat af Dorthe Pedersen som kan træffes på tlf 98548137.
Og Grethe Højbjerg har lovet at fortsætte
som regnskabsfører uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle som kunne
have interesse i at modtage nyheder om arrangementer og andet godt, til at sende en
mail til forsamlingshuset@hotmail.dk,
og blive tilmeldt vores nyhedsbrev.
Eller til at at kigge forbi Snæbums åbne
gruppe på Facebook.

Den store årlige
Forårskoncert

i Snæbum Forsamlingshus
mandag d. 27 maj kl. 19.30
Hobro Bykor
Hobro Kammerorkester
Smuk, lystig, flot, kendt, ukendt, livlig
musik og fællessange.
Entré 50 kr.
Grillpølser, øl og vand kan købes billigt.

Skt Hans i Snæbum
Menighedsrådet arrangerer kagekonkurrence om eftermiddagen, så ﬁnd dine
bedste opskrifter frem og kom med et
biddrag til det overdådige kagebord som
vi sammen smager på bagefter.
Efterfølgende vil Forsamlingshusets
bestyrelse stå for en hyggelig omgang
cykelringridning, hvor alle selvfølgelig kan
være med.
- Men ikke nok med det, for der skal
skam også være vognoptog. Så ﬁnd havetraktoren, sæbekassebilen, trillebøren eller
sofacyklen frem, og tryl den om til et
prinsesseslot, en skovtur eller noget helt
andet.
Som afslutning på en hyggelig dag vil
Fristedet stå for fællesspisning i Forsamlingshuset og båltalen v/provst Jørgen
Pontoppidan vil formentlig allerede
blive kl. 20.00, så alle børnefamilier kan
komme med.

Fristedet

v/ Karen Kristiansen, tlf. 98548085,
mail: karenhk@hotmail.dk

Så starter vi med petanque hveranden
onsdag kl. 19.00 ved forsamlingshuset.
Onsdag d. 1., 15. og 29. maj, samt d. 12. og
26. juni. Alle og enhver er velkommen, vi
kan godt være lidt flere, og det er kun for
sjov.
Den 4. juni er der bustur sammen med
Værestedet i Hvornum program følger
senere, men se under Værestedet.
5

Hvilsom
Hvilsom Friskole
Hvilsom Friskole inviterer
i år som noget nyt til
Grundlovsdagsarrangement.
Tidspunkt og andet kommer på
skolens hjemmeside, så hold øje
på www.hvilsomfriskole.dk

Hvilsom Friskole har
åben morgensamling
Fredag den 31. maj,
kl. 8.10 til ca. 9.00
Alle er velkomne til at komme forbi.
Vi har kaffe på kanden.

Brøndum
Siden sidst
Det sker
Efter en vel overstået generalforsamling den
5. marts med mange fremmødte, og god
mad, har forsamlingshuset sammensat sig på
følgende måde.
Formand: Torben Rasmussen
Mobil 25 50 70 70
Næstformand: Finn Bartholomæussen
Mobil 28 89 61 64
Sekretær: Rikke Kjærup
Øvrige: Jan Olsen
Mobil 22 77 56 24
Udlejning: Anna Nielsen
Mobil 22 41 75 46

Gymnastikforeningen har
sammensat sig følgende:

Formand/kasser:
Gitte Kannegaard Christensen
Mobil 26 16 86 75
Øvrige:
Maja Andersen - Mobil 29 70 62 87
Betina Mouritsen - Mobil 61 39 19 76
Mogens Bork - Mobil 22 48 80 41
Klaus Hviid Kristiansen Mobil 41 40 98 54
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Majfesten

har vi sprunget over i år. I stedet har vi allieret os med Tommy Mathiesen den
3. august.
Han står for at få grisen stegt, så står Gymnastikforeningen for resten.
Det vil blive et arrangement der ligner vores
forhåndværende Majfester.

Oktoberfesten

er den 26 oktober.
Så husk at sætte kryds i kalenderen.

Julemarkedet

er lørdag den 2 november.

Fastelavnsfesten

vil blive noget anderledes næste år.
Det er fredag den 28. februar 2014.
Børnene slår katten af tønden første,
derefter fælles spisning. Efter spisning er det
de voksnes tur til at knalde til tønden.
Vi håber med det nye koncept, at vi kan
trække nogle flere ud af deres varme
huse.

Meddelelser fra menighedsrådene
Hjemmeside

Eftermiddagsudﬂugt
Forårsturen ﬁnder i år sted torsdag
den 16. maj, hvor vi skal besøge Øster
Hurup kirke samt Mariager Kloster.
Øster Hurup kirke blev indviet den
10. juni 1900 af biskop I. Svane, Viborg. Arkitekt på byggeriet var C.A.
Wiinholt, Viborg. Kirken er udformet
som et kors med et centralt placeret
tårn.
Allerede i 1896 var planerne for et
kirkebyggeri i Øster Hurup langt
fremskredet og kirken kom på
ﬁnansloven for 1898/99, hvor der
blev afsat et beløb til byggeriet. Den
27. februar 1899 blev de første 600
sten fra teglværket i Als læsset af på
kirkepladsen og byggeriet kunne gå i
gang. Byggesummen androg 15.254 kr.
incl. opførelse af et kapel.
Kirken er blevet smukt vedligeholdt
i årenes løb og der blev gennemført
en omfattende restaurering af kirken
i 1975, hvor der blev indsat nyt
inventar.
Klokketårnet på kirkegården er fra
1999.
Eftermiddagskaffe på restaurant Da
Vinci i Hadsund.
Efter kaffen besøger vi det nyistandsatte Mariager Kloster, hvor vores
barselvikarpræst Cicilie viser rundt.
Pris for turen med kaffe kr. 50.
Afgang fra Hvornum kirkecenter
kl. 12.30. Brøndum forsamlingshus
kl. 12.40. Snæbum kirke kl. 12.50.
Hvilsom kirke kl. 13.00.
Af hensyn til bus og kaffebord bedes
man tilmelde sig hos præsten senest
mandag den 13. maj - mobil nr.
29 23 18 46 eller mail: jpo@km.dk

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

Feriedage m.m.
I dagene 2. - 7. maj samt 6. - 9.
juni henvises til pastor Anders
Tranholm-Bjerg, Hørby, tlf. 98 52
00 34 eller Cicilie Inge Poulsen tlf.
61 72 11 53
I perioden 27. – 31. maj er jeg
på studietur til Berlin med alle
provstiets præster. Der vil i denne
periode blive henvist til Randers
provstierne.

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.

Indsamling
Påskekollekt KFUM & K iDanmark
Hvornum kirke kr. 100
Snæbum kirke kr. 445
Hvilsom kirke kr. 252

Hvilsom bibelkreds
Den 21. maj kl. 19.30. Bibeltime hos
Inger Marie, Plantagevej 185.
Den 18. juni kl. 18.30 hos Tove og
Niels Erik,Sandstræde 38 (grillaften).

Gudstjeneste
- byfest Hvornum
Ved byfestren i Hvornum vil der
lørdag den 1. juni i forbindelse med
morgenkaffen på stadion igen være
friluftsgudstjeneste kl. 10.30.

Anderledes gudstjeneste Snæbum
Søndag den 26. maj kl. 17.00 er
der ”anderledes gudstjeneste” på
pladsen ved Snæbum forsamlingshus. Begge præster medvirker.
Efter gudstjenesten er der gratis
spisning i forsamlingshuset.
Gudstjenesten er for alle.
Tilmelding til spisning senest
onsdag den 22. maj til formand
Henrik Nielsen, tlf. 98 54 84 14
eller mail: Henrik.n@sport.dk

Siden sidst
Hvornum.
Døbte:
Willum Edvard Stensgaard
Karlsen, Hedeagervej 10,
Brøndum.
Begravede:
Jytte Isaksen, Klejtrupvej 67,
Hvornum
Olga Nielsen, Klejtrupvej 32,
Hvornum
Snæbum
Døbte:
Mathea Skjødt Hansen,
Udsigten 12, Hobro
Hvilsom
Bisat:
Grethe Nørgaard,
Kirkedalsvej 50, Hvilsom
(fra Hobro Sdr. kapel)
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Hvornum

Snæbum

5. maj 2013.

5. s. e. påske							

9. maj 2013.

Kr. himmelfartsdag			

12. maj 2013.

6. s. e. påske

10.15

19. maj 2013.

Pinsedag

9.00						

20. maj 2013.

Anden pinsedag				

26. maj 2013.

Trinitatis				

9.00

Hvilsom
19.30

1. juni 2013.

Lørdag - Sportspladsen

9. juni 2013.

2. s. e. trin.			

ATB

10.15

10.15
17.00

10.30
			

9.00

16. juni 2013.

3. s. e. trin.

23. juni 2013.

4. s. e. trin.							

10.15

30. juni 2013.

5. s. e. trin.

7. juli 2013.

CIP 1)

Anderledes gudstjeneste
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8.30
10.15

ATB

6. s. e. trin.				

9.00

ATB

CIP: Cicilie Inge Poulsen
ATB: Anders Tranholm-Bjerg
1)

Kirkekaffe i våbenhus

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

