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Konﬁrmandløb
Onsdag den 2. oktober var alle 7 klasserne i provstiet inviteret til det årlige
konfirmandløb i Mariager. Omkring
300 unge mennesker deltog i området
omkring Mariager kirke og kloster, der
i dagens anledning var forvandlet til en
tidslomme befolket af præster, munke og
andet godtfolk fra middelalderens danske
samfund.
Tidspunktet var 1537 – året for reformationens indførelse i Danmark.
Gennem forskellige opgaver fik konfirmanderne indblik i reformationens
betynding.

Mariagerfjord Kammerkor opfører
Händels Messias

Julebudet
Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som aldrig slukt,
jager det stigende mulm på ﬂugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave
Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

J. Chr. Hostrup 1881
Salmebogen nr. 129 v. 1 og 2.
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Onsdag den 27. november kl.
19.30 er der koncert i Hvornum
kirke, hvor Mariagerfjord Kammerkor opfører godt en times
uddrag af Händels smukke værk
”Messias, naturligvis afsluttet
med det velkendte ”Halleluja-

kor. Udover koret deltager
sopranen Therese Lundquist,
alten Amalie Schou samt korets
faste akkompagnatør Ingegerd
Bogh.
Der er gratis adgang til koncerten.
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Hvornum
KIG-IND

Værestedet i kirkecenteret v. Vagner Carlsen,
Chr. Thistedsvej 3 Hvornum tlf.: 4054 7334
Tirsdage 13.30 - 17.00 i kirkecenteret Hvornum
Hobbyaktiviteter, forskellige spil, kniple, sy, strik.

Julefrokost

4. december (onsdag) kl. 13.00
30 kr. ved tilmelding, drikkevarer medbringes,
Pakkespil, medbring pakke til ca 20-25 kr.
9. december
Mandag juletur til Flensborg sammen m/Klejtrup
7. januar 2014
Start efter juleferie
Mvh bestyrelse

Husk julefrokost

”Husk – Julefrokost i Hvornum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkomne!
Festen finder sted lørdag den 16/11, og traditionen
tro starter vi kl. 18.00 med spisning og efterfølgende dans. Orkestret hedder Head-Z og menuen vil
være hjemmelavet julebuffet. Pris per person: 195,- kr.
Tilmeldings senest 8/11 til Mike - 51 51 85 11,
Kristian - 24 48 00 88, Lone - 61 11 49 05 eller
Jan - 21 60 92 84.”
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Sidste nyt fra spejderne
Vi er i fuld gang med vores efterårsprogram.
Vi holder møde hver onsdag i Hvornum kirkecenter fra
kl. 16.30 - 18.00.
I september deltog vi den årlige UMA-lejr, som er en
lejr for alle spejdere i Hobro og omegn.
Da vi havde rejst teltene og spist vores medbragte madpakker i ”tørvejr”, skulle pigerne på UMA spum-løb for
de 8 – 10 årige. Her skulle de løse forskellige opgaver.
Om aftenen skulle vi tilberede vores mad over bål. Vi nåede lige at blive færdige, da regnen meldte sin ankomst.
Herefter regnede det jævnt resten af aftenen. Vores bålarrangement blev afholdt på en overdækket terrasse –
ikke helt det samme som under åben himmel. Natløbet
forløb som forventet med lidt spænding og uhygge.
Næste dag stod der ”fangerne på fortet” på programmet.
Vores aktivitet var bueskydning. Dette var en populær
aktivitet blandt de andre spejdere.
Senere på dagen var der ﬂagnedtagning og her blev det
afsløret, hvem der havde vundet de forskellige løb.
Humøret var højt da ”LØVERNE SNÆBUM GRUPPE”
vandt æres standeren for bedste opgaveløsning i UMA
spum-løbet. Sidst vi vandt var i 2006.
På de næste møder skal vi forberede Halloween, øve
knob og koge hyldebærsuppe på bål samt meget mere.
Spejder hilsen
De Grønne Pigespejdere
Snæbum Trop
Merete G. Nissen.

”SENSOMMERMØDE”
I ARKIVET
Onsdag den 18. september havde det Lokalhistoriske
Arkiv i Hvornum inviteret til ”sensommermøde”, og 120
gæster mødte op. De hørte Henning Thorsen fortælle
om sin familie og sin opvækst i Hvornum, og derefter
var der kaffebord med hjemmebagte boller og lagkage.
Efter pausen stod Brøndum skole for tur. Sonja og
Henry Højgaard berettede om skolens historie og deres
egen skolegang, og Lisbeth Nørlem og Villy Jørgensen sluttede aftenen med nogle erindringer fra deres
skoletid.

Hvornum

Nyt fra
Landsbyrådet
Bag forsamlingshuset står der containere til indsamling
af aviser/reklamer og det er dejligt at se at der er så
mange der benytter dem. De bliver dog hurtig fyldte så
hvis i kommer med aviserne/reklamerne i poser, sækker
eller bundtet så må i gerne sætte dem ind i skuret i
stedet for. Når der samles aviser ind sørger vi for at
tømme både containere og skuret.
Husk næste indsamling er Lørdag den 9. november.
Pengene fra aviserne går jo til de forskellige foreninger
i byen så sørg for at aﬂevere dine aviser/reklamer i
containeren ved forsamlingshuset eller sætte dem ud til
vejen de dage der er indsamling.
Samtidig vil vi gerne takke alle de frivillige der hjælper
med indsamlingen og håber at alle gerne vil hjælpe
igen til næste år. Der vil blive omdelt nye lister til alle
hjælperne engang først i det nye år. Hvis i også gerne
vil hjælpe med indsamlingen eller har spørgsmål er i
velkommen til at kontakte Anette på 24242247.
Da tilslutningen til vores EDB aftener ikke var det helt
store sidste vinter, så vil vi gerne i år, at i melder jer til
hos Orla på 98546188 eller orje@pcsys.dk for at se om
der er interesse for at vi starter op igen.

Julemarked og
børnearrangement
søndag den 1. december i Hvornum Kultur- og
Forsamlingshus. Kreative sjæle kan udstille og
sælge deres arbejde. Børne- og ungeforeningen vil
sælge juletræer, ligesom det vil være muligt at købe
gløgg og æbleskiver. Udstillere til julemarkedet skal
tilmelde til Mike på 51 51 85 11.
Julemarkedet starter kl. 13
og juletræet tændes kl. 16.
(Bemærk at julemarked er 1/12 og ikke 8/12, som
der står i Hvornum kalenderen).

Brøndum

Siden sidst
Friluftsgudtjeneste

Mange fremmødte i det gode vejr. Efter gudstjenesten var der spis sammen.
Tak til kokkene.
Torsdag den 19. september var der spis sammen.
Hyggelig aften med mange fremmødte.
Tak til kokkene.
Onsdag den 9. oktober - Sang og spis sammen.
Hyggelig aften med sang og mad.
Tak til kokkene.



HUSK HUSK
Oktoberfesten

lørdag den 26 oktober.
Husk at mød op til et brag af årets fest.

Gør en god
handel

Lørdag den 2. november til julemarkedet i
Brøndum.

Spis sammen og trut
Torsdag den 28. november.

Mande bag julefrokost
Lørdag den 18. januar 2014.
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Hvilsom
SØFEST I VEST
Lørdag den 10. maj 2014 vil Snæbum sø være rammen om en Søfest, der i denne tid er ved at blive
planlagt af en gruppe frivillige borgere fra de tre
byer i vest.
Snæbum, Hannerup og Hvilsom Festen vil være en
del af den festuge uge, som Mariagerfjord kommune afholder i 2014.
Programmet vil bla. byde på trylleri, musik, sang
og koncert og grill mad, hygge og festlig samvær.
Omkring 1. november vil der være et ca. program
for dagen og vi vil sælge billetter i forsalg, dette
kunne være en oplagt julegaveide. Der vil komme
nærmere oplysninger hvor billetterne kan købes.
SÆT DERFOR ET STORT X I DIN KALENDER
DEN 10. MAJ 2014.

Hvilsom Seniorklub
Bankospil

den 7. november kl. 14.00 i Hvilsom Kulturhus.

Julefrokost

den 21. november kl. 12.30 i Hvilsom Kulturhus.
Hvam Spillemændene kommer og underholder.
Birger Frandsen vil fortælle en julehistorie.
Tilmelding til julefrokost
senest d. 7. november til Elna tlf. 98548081.

Glædelig jul og godt nytår.

Julemarked
i Hvilsom Kulturhus 2013
Lørdag den 23. nov. fra kl. 10 - 15.30.
Kom og se hvad standene har at byde på i år.
Der kan købes suppe, kaffe og
æbleskiver i løbet af dagen.
Kl. 13.30 hentes byens juletræ.
Håber vi ses !
Overskuddet går til Støtteforeningen
for Hvilsom Friskole.
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Snæbum
Fristedet

v/ Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell. 51418421
mail: karenhk@hotmail.dk
I denne vinter mødes vi i ” Det bette forsamlingshus”,
Ved søen 17. Men det er stadig kl. 9.30 og selv om
huset ikke er så stort, kan vi sagtens være ﬂere, så er
du pensionist eller efterlønsmodtager, skal du være så
hjertelig velkommen.
Onsdag d. 6. nov. Socialt samvær.
Onsdag d. 20. nov. ”Sange fra erindringens allè ”
Inge Bøker kommer og spiller til
de sange vi selv ar valgt.
Onsdag d. 3. dec. Socialt samvær
Onsdag d. 18. dec. Julefrokost som i år afholdes i
Værkstedet, Søvangen 17 A
kl. 11.00, prisen er som sidste år
120,00 kr. Husk at medbringe en
pakke til bankospil.
Tilmelding til Karen senest d. 11. dec.

Meddelelser fra menighedsrådene
Stine Tougaard
tilbage
Efter veloverstået barsel og ferie
er Stine fra den 19. november
tilbage i embedet, hvor hun
bl.a. overtager konfirmanderne i
Hvilsom.
Velkommen tilbage til Stine
og tak til Cicilie for tiden som
barselsvikar.

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

Lørdagsklub
Følgende lørdage kl. 10.00 - 11.30 i
Hvornum kirkecenter.
26. okt.; 2.; 9.; 16. og 23. november.



Hvilsom bibelkreds
Sammenkomst i
præstegården
Den traditionelle ”før-jule-sammenkomst” finder i år sted i præstegården torsdag den 12. december kl.
14.00. Fhv. socialminister Else Winther
Andersen vil fortælle ud fra emnet:
”Fra malkeskammel til Christiansborg.”
Bussen kan benyttes. Henvendelse til
Døstrup Turist tlf. 98 55 71 38


Indsamling

Høstoffer
Hvornum kirke kr. 981.
Snæbum kirke kr. 450.
Hvilsom kirke kr. 3.365.

Den 19. november hos Henny og Jan Søhalevej 17
Den 13. december hos Johanne - Baks
Allé 9 (julefrokost)

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.

Fri-weekend
I dagene 22. - 24. november henvises
til pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 16. november
2013 i Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00:
Foredrag ved litteraturhistoriker Anders Thyrring
Andersen, Århus:
”At forføre til tavshed”.
Hovedtema og metode hos
Søren Kierkegaard.
Kl. 12.30: To afsnit af Anne
Wivels film ”Søren Kierkegaard” (1994), hvor Kierkegaards tanker præsenteres
og debatteres.

Siden sidst

Hvornum.
Døbte: Emma Fabricius
Erhardtsen, Klejtrupvej 60,
Hvornum
Matti Buchart Lundskov,
Sorgenfrigade 8 E,
København N.
Nanna Vels, Hornsmarken 31,
Brøndum.
Viede: Astrid Kusk Hansen og
Mads Kristian Underbjerg Bork
Oksenhøj 7, Hejring.
Hvilsom.
Døbte: Preben Arulanantham,
Stennehøj Allé 108, Højbjerg.
Bisat: Ingrid Vestergaard,
Hannerupvej 270, Hvilsom
Hans Søren Hansen,
Nørregade 1S, Møldrup
Elvy Asta Pedersen, Aaglimt,
Aalestrup
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14.00 1)		

10.15

10.15			

14.00

1. s. i advent				
10.15			
2. s. i advent
14.00
3. s. i advent							
4. s. i advent				
14.00
Juleaften
16.00			
14.30			
Juledag
10.15
2. juledag 							
Julesøndag				
10.15

14.00

Nytårsdag
15.30			
14.00
Helligtrekongers søndag							

ATB: Anders Tranholm-Bjerg
ST: Stine Tougaard
1)
Oplæsning af navne på døde i sognet
i det forgangne år.

1)

10.15
16.00

ST

10.15

10.15

ATB

- Kommer De i kirken juleaften?
- Ja, hvis de lover at gøre Deres
prædiken kortere end sidste år!
Da min kone og jeg kom hjem,
var stegen brændt på!

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

