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Konﬁrmander 2013
Bededag 26.april kl. 10.30 Hvilsom
Kassandra Skjoldborg Jensen
Kristian Pedersen
Troels Baun Thorsgaard

Stella Irene Glenvad Tølløse
Jacob Velling Lindberg
Christian Erik Klestrup Vilhelmsen

Søndag den 28. april kl. 10.00 Hvornum
Daniel Andersen
Frederik Moth Postborg

Søndag den 28. april kl. 11.30 i Snæbum
Rikke Skovgaard Andersen

Aktive konﬁrmander og minikonﬁrmander

Såvel konfirmander som minikonfirmander har hen over
vinteren været aktive deltagere i
gudstjenester i Hvilsom kirke.
Minikonfirmanderne opførte
krybbespil ved gudstjenesten

den 9. december og ved gudstjenesten den 27. januar optrådte
konfirmanderne som kor under
ledelse af Lotte Føns, Glenstrup.
Lotte havde deltaget i konfirmandundervisningen et par

gange og indøvet rytmiske sange
med de unge mennesker.
Tak for indsatsen til såvel minikonfirmander som konfirmander.

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
I påske-morgenrøde!

Som blomster alle står i ﬂor,
som skovens grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

Forårssolen
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
Livsalig i Guds rige.

Grundtvig. ”Påskekantate i Slotskirken” 1. påskedag 1846. (Salmebogen nr. 234)
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Hvornum
INDBYDELSE
Det Lokalhistoriske Arkiv for Hvornum
Sogn inviterer til forårsmøde
og generalforsamling i Kultur– og
Forsamlingshuset
Lørdag den 23. marts 2013 kl. 13.30
Vi starter med en kort generalforsamling
med en dagsorden vist på modsatte side.
Derefter vil Sonja og Henry Højgaard fra
Brøndum underholde med erindringer fra
”Deres barndoms Brøndum”. Her under samspillet med Hvornum.
Børge Vad slutter eftermiddagen med fortællinger om hændelser fra hans barndom og
ungdom i Hvornum, og fra tiden derefter.
I pausen vil vi servere kaffe med hjemmebag
til en pris af 30 kr.
Medlemskort for 2013 kan købes ved indgangen til 50 kr. for enkeltpersoner og 75 kr.
for husstande. Kan du/I ikke komme denne
dag kan beløbet indsættes på Arkivets konto
nr.: 5984 - 1062074. Husk at notere navn
på indbetalingen. Til udenbys medlemmer
vedlægges endvidere et girokort, ligesom man
selvfølgelig også kan betale til et af bestyrelsens medlemmer.
Alle (også ikke medlemmer) er velkomne til
mødet. Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne
have tilmelding senest den 15. marts.

Med venlig hilsen
Bjarne Nielsen (64714945)
Carl Busk (98547013)
Flemming Hansen (98547410)
Ingrid Frederiksen (98546574)
Bernt Bech Andersen (98546470)
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M. M. Jensens mindelegat
Siden 1970 har lærerinde frk. Jensens legat
hvert år været udbetalt til “en ung fra Hvornum Sogn sogn, som vil læse”.
I starten var udbetalingerne på grund af renteniveauet et godt og kærkommen tilskud til
modtageren. Udviklingen har indhentet dette.
Jørgen Pontoppidan og Knud Larsen som
udgjorde “fondsbestyrelsen” har derfor fået
kommunalbestyrelsens og civilstyrelsens tilladelse til at ophæve legatet.
Det er nu videregivet til Landsbyrådet som
vil anvende det til arrangementer til gavn for
især børn og unge i Hvornum.
Knud Larsen

KIG-IND

Værestedet i kirkecenteret

3
v. Vagner Carlsen, Chr. Thistedsvej
4
Hvornum tlf.: 4054 733
Tirsdage 13.30- 17.00 i kirkecenteret
ige
Hvornum: hobbyaktiviteter, forskell
k.
stri
spil, kniple, sy,
valg
Ved generalforsamlingen var der gen
på alle poster.
Mvh bestyrelse

Hvilsom
Hvilsom Friskole har
åben morgensamling

Hvilsom Friskole deltog
i Danmarks Indsamlingen

Torsdag den 28. februar
Fredag den 31. maj
Bagge dage fra kl. 8.10 til ca. 9.00
Alle er velkomne til at komme forbi.
Vi har kaffe på kanden.

I forbindelse med Danmarks Indsamlingen
den 8. februar lovede Lego Fonden at give
25 kr. for hver god gerning danske skoleelever lavede. De 90 elever på Hvilsom
Friskole nåede hele 278 gode gerninger og
støttede derfor Danmarks Indsamlingen
med 6950 kr.!

Generalforsamling
på Hvilsom Friskole

HVILSOM SENIORKLUB

Tirsdag den 16. april kl. 19.00 afholder
friskolen ordinær generalforsamling og
efterfølgende debatmøde. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
Læs mere på skolens hjemmeside
www.hvilsomfriskole.dk
i løbet af marts måned.

Hvilsom Kulturhus kr. 14.00
Torsdag d. 7. marts:
Vi spiller banko
Torsdag d. 21. marts:
Vi hygger os sammen.

Snæbum
Fristedet

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

Onsd. d. 6. marts.: Generalforsamling.
Onsd. d. 3. april.: ” Mosekonen” Birthe Frederiksen fra Kongerslev,
kommer og fortæller om livet i Vildmosen.
Onsd. d. 17. april.: Socialt samvær. (Måske er der en overraskelse)
Onsd. d. 1. maj kl. 19,00: Petanque starter på pladsen ved
Forsamlingshuset.
Fastelavn er fejret på behørig vis her i sognene med tøndeslagning i forsamlingshuse, skole, børnehave, sognehus m.m.
Her foto af de udklædte børn fra Lørdagsklubbens tøndeslagning i Hvornum kirkecenter.
Foto: Charlotte Boje Christensen.
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Brøndum
Siden sidst
Det sker
Juletræsfesten den 28. december, var hyggelig og sjov. Vi gik omkring juletræet
alle mand. Da vi var færdige med det
kom julemanden med godteposer til de
fremmødte børn.
Imens børnene guffede slik og godter i
sig var der underholdning af ballonklovnen og hans dyr. Det var rigtigt sjovt,
børnene kunne vinde små præmiere.
Vi sluttede af med risengrød.
Den 19. januar havde konerne i Brøndum
og omegn nemlig fri, da der blev afholdt
den årlige bagjulefrokost kun for mænd.
De havde en hyggelig og sjov dag/aften,
der for nogle vedkommende trak ud. På
de små timer.
Der er efterlyst et kamera, som er blevet
væk. Det lagde ude i køkkenet. Hvis der
er nogle der har set det kan de henvende sig til Tommy Mathiesen på tlf. 51
94 17 22.
Torsdag den 31. januar var der spis sammen i Brøndum forsamlingshus. Der var
mødt 42 personer op. En hyggelig aften
sammen med gode naboer.
Søndag var det tid til at slå katten af
tønden. Et noget skuffende fremmøde
af børn. Men dem der var der havde en
god dag.
Vi fik kåret en dronning og en prinsesse
til hver af børen tønderne. Vi voksne
slog også katten af tønden. Der var præmiere til alle der deltog. Resten havde vi
aktion over.
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Pigefrokost

den 23. februar oppe hos Birgitte Andersen, da forsamlingshuset er blevet lejet
ud.



Generalforsamling
og spis sammen
tirsdag den 5. marts.
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE
GÆLDENDE!



Julemarkedet

er lørdag den 2. november.

Et lille hjertesuk fr
a
os der laver arran
gementer i forsamlin
gshuset. Vi så gerne
at
nogle ﬂere vil delta
ge
i de forskellige tin
g.
Overskuddet går
til
forsamlingshuset.

Meddelelser fra menighedsrådene
Indsamling

Hjemmeside

Hjælpekassen julehjælp
Hvilsom kirke kr. 1.480

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

Julekollekt Børnesagens fællesråd
Hvornum kirke kr. 282,50
Snæbum kirke kr. 435,00
Hvilsom kirke kr. 210,00
Nytårskollekt
Det danske Bibelselskab
Hvornum kirke kr. 120
Snæbum kirke kr. 400

Koncert i Hvilsom
med Fie og
Ditte Sandkamm
Den tidligere kirkesanger ved
Snæbum og Hvilsom kirker,
Fie Freja Både Sandkamm,
og hendes søster Ditte giver
koncert i Hvilsom kirke

tirsdag den 12. marts
kl. 19.00.
Programmet vil være bredt
med kendte operaarier, musicals, klassiske sange og lidt
overraskelser sunget med Fies
smukke stemme og akkompagneret af Ditte på klaver.
Fie er i dag bosat i Hamborg,
hvor hun studerer operasang
på andet år.
Koncerten, hvortil der er gratis
adgang, arrangeres i samarbejde med Samvirket og efter
koncerten er der sammenkomst i Hvilsom Kulturhus.



Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Lørdag den 9. marts 2013 i Hobro
kirkecenter
kl. 10.00: Foredrag ved forfatteren
Peter Dürrfeld: ”Gud i musikken”
Kl. 12.45: Sangtime ved sognepræst Anja Mindstruplund,
Hobro.


Feriedage

I dagene 2. - 7. maj henvises til
pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34 eller
Cicilie Inge Poulsen
tlf. 61 72 11 53

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.

Siden sidst
Hvornum.
Begravede:
Anna Eline Ramsdal, Marius
Bruuns Vej 5, Hvornum
Inga Jonasen, Klejtrupvej 65,
Hvornum
Snæbum
Begravede:
Inger Nielsen,
Fortunaparken 34, Hobro
Hvilsom
Døbte:
Sascha Thostrup Laustsen,
Hvilsom Hedevej 8, Hvilsom
Begravede:
Johannes Stevnsgaard
Andersen, Plantagevej 185,
Støttrup.
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3. s. i fasten
10.15			
11.30
Midfaste				
10.15
Mariæ bebudelsesdag							
Palmesøndag
11.30			
10.15
Skærtorsdag							
Langfredag
10.15 2)			
10.30
Påskedag (husk sommertid!) 9.30			
Anden påskedag							
1. s. e. påske
14.00 CIP			
2. s. e. påske
11.30			
10.15		
3. s. e. påske							
Bededag							
4. s. e. påske
10.00 1)		
11.30 1)
5. s. e. påske							

Hvilsom

10.15
10.15			

10.15

10.15
10.30
19.30

1)

CIP 3)

CIP: Cicilie Inge Poulsen
1)
Konfirmation
2)
Solosang ved kirkesanger Anja Øster
3)
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

