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Stjerner
Julen er fyldt med stjerner. Vi
hænger dem i vinduet – både
dem vi selv har klippet ud og
de store, dem med lys i. Nogle
byer bruger stjerner som juleudsmykning på gaderne.
Stjerner er der også i julens
fortællinger:
- Vismændene fulgte stjernen,
som de havde set i østen, og
den gik foran dem indtil den
stod over det sted, hvor barnet
var. Hyrderne på marken lader
sig lede hen til stalden af et
stort lys. Også i børnenes øjne
er der stjerner.
Stjerner, når de synger de
sange, som de kender så godt.
Stjerner, når lysene fra juletræet
giver genskær i deres forventningsfulde øjne. Ethvert menneske er en stjerne, siger digteren
Martin Andersen Nexø i bogen

Ditte Menneskebarn.
- Intet menneske er en gentagelse af et andet. Hvert nyt
menneske er et væsen, der
aldrig er set før og aldrig kan
gentages.
Udefra set kan et menneskeliv
se svært, eller måske småt og
kummerligt og fattigt ud, som
den lille Dittes liv blev det – og
dog er også det er stjerneliv –
fastslår Nexø.
Og med ham julens evangelium:
også dit og mit liv er noget
særligt, et stjerneliv.
Måske ikke i den forstand som
fodboldspillere og skuespillere
bliver stjerner, men på den
måde, at ethvert menneskeliv er
noget særligt. Ingen har levet
et liv som dit og ingen kommer
nogensinde til det.

Derfor er det også, at der er så
svært at miste en, man holdt af,
for der gives ingen kopier, ingen gentagelser af et menneske.
Ethvert menneskeliv er en
stjerne også på den måde, at
enhver af os kan lyse.
Hvad enten det er den, der er
syg, eller den der skal hjælpe,
den, der er pårørende.
Enhver af os kan give andre håb
og trøst. Når du skinner på et
andet menneske kan du give
kærlighed og omsorg. Uanset
om dit liv ser svært og fattigt
ud, eller stort og ﬂot – også
du kan lyse – sådan siges der
til os i det kristne evangelium.
Hos julens barn så alt småt og
fattigt ud, og dog var der over
stalden en stjerne – som der er
det over ethvert menneskeliv.

Alletiders historie - julekoncert m. Lise Petersen
Torsdag den
11. dec. kl. 19.00
i Hvilsom Kirke

Kom og vær med når Alletiders
historie fortælles med musik,
sang og fortælling.
Du vil møde talende kameler,
brægende får og smukke engle,
når du møder op til julekoncert
med sangerinden Lise Petersen.
Sammen med sit band sætter
hun juleevangeliet ind i en helt
ny og fantasifuld ramme, når
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historien om, hvordan Gud blev
menneske, genfortælles.
Koncerten er for alle aldersgrupper og varer cirka en time.
Efter koncerten serveres for-

friskning i kirke og våbenhus.
Koncerten har gratis adgang.

Arrangør: Hvilsom
Menighedsråd
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Hvilsom
Bankospil
Bankospil torsdag d. 30. okt. 2014, kl. 14.00
Bankospil torsdag d. 13. nov. 2014, kl. 14.00
Julefrokost torsdag
d. 27. november 2014, kl. 12.00.
Tilmelding senest torsdag d. 20. nov. 2014
til Erna tlf. 86947630.

For 9. gang afholdes der

Julemarked
og Juletræstur i Hvilsom
Traditionen tro arrangerer
Hvilsom Beboerforening
afhentning af byens
JULETRÆ, samt det
store møde med JULEMANDEN…..

Husk Husk
HVILSOM
KULTURHUS
Lørdag den 29 november kl. 18.30

Holder kulturhuset en god gammeldags
JULEFROKOST med alt i julemad og
risalamande. Natmad kan bestilles på
dagen. Pris kun 200 kr. Saml gaden,
kollegaerne, vennerne og alle
andre, kom til fest og hygge.
Tilmelding senest den 19. november.
Til Tove 42194304 eller Dorthe 61186767

Hvilsom Folkedansere
Holder legestue i kulturhuset d. 6.november
kl. 19-30. Tilmelding til Frank Nielsen
tlf. 26 62 72 71, senest 1.november.
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Lørdag den
22. nov. 2014
Julemarked fra
10- 15.30, og
Juletræsturen fra kl. 13.30
Flot lotteri.
Der sælges suppe fra kl. 11.30.
Der kan købes kaffe/the, øl/vand.
Vi kører fra Kulturhuset og ud i skoven
for at ﬁnde byens ﬂotte juletræ, og håber
på at møde julemanden, som måske har
godteposer med til børnene.
Efter juletræsturen, sælges der æbleskiver
og glögg i kulturhuset.
Entré: Voksne 30 kr - børn 0-14 år gratis.
Overskuddet går til ”Støtteforeningen
for Hvilsom Friskole & Fribørnehave”.
Dagen afholdes af: Støtteforeningen
for Hvilsom Friskole & Fribørnehave og
Hvilsom Beboerforening

Hvornum
Julefrokost
i Hvornum Kultur og Forsamlingshus
Alle er velkomne! Festen ﬁnder sted lørdag
den 15/11, og traditionen tro starter vi kl.
18.00 med spisning og efterfølgende dans. For
at sikre en god indvielse af det nye gulv har vi
hyret et 4-mand band. Pris pr. person: 199,- kr.
Tilmeldingsfrist: 7/11 (først til mølle…) Mike
Taylor (51 51 85 11, bnparkogpleje@gmail.com)
Lone Matras (61 11 49 05, lonmat@live.com)
Jan Ebdrup (21 60 92 84, jan@ebdrup.eu)

Julemarked og børnearrangement
i Hvornum Kultur og Forsamlingshus
Afholdes søndag den 30. november 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.

Kig ind

Værestedet i Kirkecentret
Tirsdage 13.30- 17.00 i kirkecenteret
Hvornum hobbyaktiviteter, forskellige spil,
kniple, sy, strik. 25. november: lav selv din
juledek. (gran og ler er i kirkecenter) Julefrokost 3. December (onsdag) kl 12.3030
kr ved tilmelding(senest25.nov) drikkevarer
medbringes, Pakkespil,medbring pakke til ca
20-25 kr 10. December mandag juletur til
Flensborg pris 250 kr kaffe, indkøb Fleggård,
Flensborg, aftensmad. Hvornum, Klejtrup
og Snæbum pensionister tilmelding senest
02.12.14 - 6. Januar 2015 start efter juleferien
Mvh bestyrelsen

HVORNUM
LANDSBYRÅD
HUSK Avisindsamling
Lørdag den 8. 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 24 24 22 47.

Hvornum Kalenderen:

Vi mangler billeder til kalenderen
for 2015 så hvis der er nogen der
ligger inde med nogle gode billeder fra
Hvornum og omegn så mail dem til
Allan på: Allan@ab-it.dk

EDB Aftener:
Vi er startet med vores EDB aftener i
forsamlingshuset tirsdage fra kl. 19.00
til 21.00. Så kig ind hvis du har nogle
spørgsmål til brugen af din PC.

Næste møde i Landsbyrådet
Er mandag d. 8. december kl. 19.00
i forsamlingshuset.
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Snæbum

Fællesspisning
Kom og vær med til en hyggelig familieaften i Snæbum Kultur- og Forsamlingshus

Torsdag, den 13. november 2014, kl. 18.00.
Menu: Efterårsgryde m/div. tilbehør - ”Snæbum-surprise” + kaffe/the.
Pris kr. 75,- pr. voksen og kr. 40,- pr. barn (4 til 12 år).
Øl, vin og sodavand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding senest tirsdag, den 8. november 2014
på tlf. 98 54 81 37 (Dorthe) eller 98 54 84 46 (Harriet).
Alle er velkomne! Mange hilsner ”DownTown kokkene”

Fristedet
v/Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell. 51418421 mail: karenhk@hotmail.dk
Vi mødes som sædvanligt i Forsamlingshuset onsdage kl. 9.30 den 5. nov. socialt samvær.
Den 19. nov. Martin Ottosen læser historier (han skulle efter sigende være rigtig god til det)
Den 3. december socialt samvær. Den 17. dec. kl. 11. (bemærk tidspunktet) julefrokost pris 120 kr.
Tilmelding senest den 10. Husk en gave til pakkespil.
Værestedet i Hvornum har arrangeret en bustur til Flensburg onsdag d. 10. dec. pris 250 kr. tilmelding: Se under Værestedet. Hvis I har lyst til at deltage, kører bussen fra Snæbum kirke kl. 8.50.

Brøndum
Husk bondeballet
Lørdag den 1. november kl. 18.00
i forsamlingshuset.
Det starter kl. 18.00, med noget godt til
maven og kolde fadøl til ganen. Amerikansk
lotteri, dans til DJ. Husk drikkevarer skal
købes. Tilmelding til Gitte på 2616 8675

HUSK FASTELAVNS FEST MED SPIS SAMMEN
DEN 27. FEBRUAR 2015. ALLE ER VELKOMMEN.

Vi har fået bevilliget en hjerte starter.

Der er kursus onsdag den 12. november.
Der er 2 hold af 6 personer som modtager oplæring i hvordan den virker.

MANDEKLUBBEN holder stadigvæk åbent hus hver torsdag kl. 19.00 - 21.00 mød op!
PIGEKLUBBEN har åbent den første onsdag i hver måned. Spis sammen og syng den 7. oktober.
Der var mødt 30 personer op der havde en hyggelig aften med god mad samt god musik.
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Meddelelser fra menighedsrådene
Adventsgudstjeneste/
kaffe Snæbum
Ved gudstjenesten i Snæbum kirke 1.
s. i advent 30. november kl. 14.00 vil
organist Otto Sandkamm og kirkesanger Laura Sandkamm spille og synge
nogle af årstidens sange og salmer.
Efter gudstjenesten bydes på en kop
kaffe og julekage i våbenhuset.

Julehjælp Hvilsom
I lighed med tidligere år er der
mulighed for julehjælp. Julehjælpen
udleveres i naturalier. Henvendelse
til sognepræsten mail jpo@km.dk
mobil 2923 1846

Sammenkomst
i præstegården
Den traditionelle ”før-jule-hygge”
ﬁnder i år sted i præstegården onsdag
den 17. december kl. 14.00.
Der vil være kaffebord og underholdning. Sognepræst Stine Tougaard
medvirker.
Bussen kan benyttes. Henvendelse til
Døstrup Turist tlf. 98 55 71 38

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

Hvilsom bibelkreds
Tirsdag den 18. november kl. 19.30
bibeltime hos Lone. Fredag den 12.
december kl. 18.00. Julefrokost hos
Jonna og Knud Bisgård

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 8. november 2014 i
Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00: foredrag ved Jakob
Brønnum, teologisk forfatter:
”Kristus som antihelt”
Kl. 12.30: foredrag ved generalsekretær Kurt Johansen: ”De kristne
kirker i Mellemøsten”.

Friweekend
I dagene 20. – 23. november henvises
til pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34.



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 Høstoffer
Hvornum kirke kr. 1.051,00
Snæbum kirke kr. 400,00
Hvilsom kirke kr. 3.602,50

Siden sidst
Hvornum
Døbte:
Jonathan Baandrup
Møller Sørensen,
Søvænget 1, Hvornum.
Toke Sejr Juul Ernst,
Lindumvej 16, Hvornum

(Øls kirke)

Begravede/bisat:
Peter Sand Vad,
Ølsvej 18, Hobro
Kirsten Marie Hedegaard,
Hobro Alderdomshjem
Snæbum
Døbte:
Toke Olsen Beck Jensen,
Hvilsomvej 7, Snæbum
Begravede:
Rigmor Andersen Nielsen,
Hejringvej 5, Snæbum
Aksel Pedersen,
Elmevej 38, Hobro
Søren Christian Skaarup Kræmer,
Finlandsvej 10, Hobro
Hvilsom:
Døbte:
Emily Dalum Normann,
Nørregade 6 B, Vejle
Viede:
Trine Reimer og
Michael Palle Bengtson,
Grønhøj Skivevej 38, Grønhøj.
Begravede:
Grete Andersen,
Elmevej 89, Brønderslev

7

Gudstjenesteliste
Hvo
rnu
m

Hvi
ls

Snæ
bu
m

rke
ki

ke
kir

ke
kir

Snæbum

Hvilsom

2.
9.
16.
23.
30.

november
november
november
november
november

2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

Alle helgens dag
15.30 1)
10.15 1)
21. s. e. trin
14.00						
22. s. e. trin.
11.30
Sidste s. i kirkeåret							
1. s. i advent				
14.00 2)

14.00
14.00

7.
14.
21.
24.
25.
26.
28.

december
december
december
december
december
december
december

2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

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

14.00
10.15

Jan.

Nov.

Hvornum

Dec.

Dato

om

1. januar 2015.
4. januar 2015.

Nytårsdag
15.30			
14.00
Helligtrekongers søndag							

ST: Stine Tougaard
ATB: Anders Tranholm-Bjerg
1)
Oplæsning af navne på døde
i sognet i det forgangne år.
2)
Sang og musik ved Laura og
Otto Sandkamm. Kaffe i våbenhus.

10.15

16.00

1)
ST

ATB

ST

10.15

10.15

- Har du nogensinde tænkt
over, hvad det ord ”amen” i
virkeligheden betyder?
- Ja, det må vel være noget
i retningen af ”Farvel og på
gensyn til næste jul!”

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

