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Barselorlov organist
Organisten ved Hvornum og Snæbum kirke,
Ditte Sandkamm, er i lykkelige omstændigheder
og går på barselorlov fra og med 6. oktober.
Dittes morfar – den vordende oldefar – Otto
Sandkamm, har lovet at vikariere.
God barsel til Ditte og velkommen til Otto, der
jo er kendt med forholdene herude.

Graveraﬂøser Hvornum
Ved graver Allan Hjul Andersens ferier m.m.
vil man på Hvornum kirkegård kunne møde
hans afløser, Inge-Lise Holck Poulsen, Tisted.
Inge-Lise tager sig også af rengøringen af
kirkecentret.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 21. september 2013
i Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00: foredrag ved højskoleforstander Jørgen Carlsen,
Testrup: ”Søren Kierkegaard og
vor tid”
Kl. 12.30: Seriøst, humoristisk
og musikalsk foredrag om Søren
Kierkegaards og Benny Andersens menneskesyn ved cand.
mag. Helle Erdmann Frantzen og
organist Steen Jørgensen: ”Da
spidsborgeren gik fra snøvsen”.
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Kirkesti Hvornum

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
Salmebogen nr. 729 v. 5

Stien, der fører op til Hvornum
kirke, har længe været stærkt
kritiseret. Chausse stenene
ligger med for stor afstand og
vipper, fordi undergrunden ikke
er stabil.
Menighedsrådet har besluttet
at råde bod på dette. I løbet af
efteråret bliver der lavet en ny
belægning, som skulle kunne
imødegå kritikken.
Adgangen til kirken kan blive
lidt besværlig, mens arbejdet
står på.
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Ny udstykning i Hvornum.
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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.
Tirsdag 3. september 2013
Så starter vi igen efter ferien.
Alle er meget velkommen til et par hyggelige timer
i kirkecenteret.
Vi mødes hver tirsdag.
Mvh bestyrelse



Snæbum
Fristedet

v/ Karen Kristiansen, tlf.98548085 ell. 51418421
mail: karenhk@hotmail.dk
Så er vi klar med program for efteråret, vi mødes som
sædvanligt i forsamlingshuset kl. 9.30.
Onsdag d. 11. september: Socialt samvær.
Onsdag d. 25. september: Rebecca Pedersen, som er
født og opvokset i Grønland, vil fortælle om Grønland i fortid og nutid.
Onsdag d. 9. oktober:
Socialt samvær.
Onsdag d. 23. oktober: Lise Rosendal vil fortælle om
spiselige og giftige svampe
(og blomster) samt skøre og
overtroiske historier om
samme emne. (Vi håber på et
godt svampe år).

Lokalhistorisk Arkiv i Hvornum inviterer til

”SENSOMMERMØDE”
I Hvornum Kultur- og Forsamlingshus
onsdag den 18. september kl. 19.00
Her vil Henning Thorsen fortælle om sin familie,
samt om sine barndoms- og ungdomsoplevelser
i Hvornum. Efter kaffepausen fortsætter Sonja og
Henry Højgaard med historien om Brøndum Skole,
og Villy Jørgensen og Lisbeth Nørlem slutter af
med nogle fortællinger fra deres skoletid.
Alle er velkomne til mødet, og vi vil gerne have
tilmelding senest den 11. september til:
Carl Busk
Bjarne Nielsen
Ingrid Frederiksen
Flemming Hansen
Bernt Bech Andersen
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(98547013)
(64714945)
(98546574)
(98547410)
(98546470)

I forbindelse med byfesten i Snæbum Sct. Hans var
der udover kagekonkurrence, cykelringridning, fællesspisning og bål også vognoptog.
Vinder blev familien Verner Kristiansen med en
kopi af Snæbum kirke befolket med såvel præst som
brudepar og ringer og graver.

Brøndum

Siden sidst
Sankt Hans bål søndag den 23 juni.
.
Hyggelig aften for dem der var mødt frem
Dejligt vejr i år til Sankt Hans.

Husk Husk
Sangaften og spis sammen
onsdag den 9. oktober.

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.

Grill-fest lørdag den 3. august

Dejlig dag med ca 60 fremmødte. Vinderne af ko
fodbold Oliver Kannegaard, Kasper Kannegaard
og Kristian Kannegaard fik en vandre pokal, som
de skal forsvare til næste år.
Der blev spillet rundbold til stor morskab for alle
aldere.
Fiskedam til de mindste. Det muntre køkken til alle
med hang til at smadre porcelæn.
Velsmagende gris samt diverse tilbehør. Tommy
har oplært Tom til at grille gris til næste år, da
han siger at det var sidste år at han stod for gril
af gris. Tak for alle de år som han har stået for
grisen.
Der blev hygget omkring bålet til over midnat.
Husk at sætte kryds til næste år. Det bliver rykket
en uge frem pga sommerferien, så det er den 9.
august 2014.



Mande bag julefrokost
Lørdag den 18 januar 2014.

Pigefrokost

Lørdag den 22. februar 2014

Fastelavn og spis sammen
for børn og voksne
Fredag den 28. februar 2014.

Generalforsamling og
spis sammen
Tirsdag den 4. marts 2014.
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Hvilsom
HVILSOM KULTURHUS
Fest for danse glade
og hyggelig samvær

Generalforsamling

i Hvilsom Beboerforening
Onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 19.30
i den lille sal i Hvilsom Kulturhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for årets gang
3) Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
4) Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent 2013/14:
Par
kr. 120 –
Enlig
kr. 60 –
Pensionist par kr. 100 –
Pensionist enlig kr. 50 5) Behandling af evt. indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen:
På valg er Carsten Røjkjær Jensen, Anja
Elkjær Hansen og Peter Blok Hansen.
Følgende er ikke på valg: Annette Madsen
og Henning Rørbæk Nielsen
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er Christina Nielsen og Ronni Høegh
Korsgaard.
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.

Tak for støtten til foreningens arbejde.
På foreningens vegne Carsten Jensen,
Kirkedalsvej 13, tlf. 98549001

Kom og vær med - alle er velkommen.
Lørdag den 5. oktober kl 18.00.
Der vil blive serveret 2 retter mad.
Kaffe og lagkage for 150 kr.
Bjarne spiller op til dans til kl 0.30.
Tilmelding til Tove 42194304 eller Ulla 50564733
Senest den mandag den 30 september.
MØD OP OG TAG NABOER OG VENNER MED

HUSK FAMILIEBANKO
med FÆLLESSPISNING
Søndag den 27. oktober kl 14.00.
Der kan købes kaffe og kage i pausen.
Dagen sluttes af med Fællesspisning.
HVILSOM KULTURHUS

Husk opstart i
KVIK GYMNASTIK

Se hvilke hold og om tilmeldelse på IF

i uge 38.
KVIK. dk.

Hvilsom Seniorklub
Program for efteråret 2013 i Hvilsom Seniorklub.

Nyt fra støtteforeningen
til Hvilsom Friskole og
Fribørnehaven Sirius

flg. torsdage: 19.9 - 3.10 - 17.10 - 7.11
i Hvilsom Kulturhus kl. 14.00.

Sidste avisindsamling

d. 21.11 kl. 12.30 samme sted, Hvam Spillemændene
kommer og underholder.

Det årlige julemarked

Tilmelding til julefrokost senest d. 7.11 til Elna
tlf. 98648081.

er lørdag den 26. okt.

afvikles lørdag den 23. nov.
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Bankospil

Julefrokost

Meddelelser fra menighedsrådene
Hvilsom bibelkreds
Den 17. september kl. 19.30. Bibeltime
hos Lone – Tollestrupvej 175
Den 15. oktober kl. 19.30. Bibeltime
hos Bente og Jens – Møgelmosevej 47

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

Høstgudstjeneste i
Hvilsom
Efter høstgudstjenesten i Hvilsom
kirke den 22. september kl. 14.00 byder menighedsrådet på en kop kaffe.

Konﬁrmandundervisning i Hvilsom
Kære konfirmander.
Så er det konfirmandundervisningstid
og jeg glæder mig rigtig meget til at
modtage jer alle onsdag den 4. september i Sognehuset i Hvilsom kl. 8.10
Den 2. oktober 2013 afholdes der et
stort konfirmandløb for alle konfirmander og jeres klassekammerater i
Mariager, men mere om det til informationsmødet og i undervisningen.
Kære alle forældre.
Den 12. september 2013 kl. 19.00 vil
jeg glæde mig til at se jer alle og holde et lille informationsmøde omkring
konfirmandundervisningsforløbet..
De venligste hilsner Cicilie Inge Poulsen

Ferie - samt kursus
I perioden 8. – 20. september henvises til pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34 eller Cicilie
Inge Poulsen tlf. 61 72 11 53.

Sang og spis sammen
aften Brøndum
Brøndum
forsamlingshus og
menighedsrådet byder
velkommen
til sang og
spis sammen i
Brøndum forsamlingshus
onsdag den
9. oktober kl.
18.30.
Flemming Både vil fortælle historien
bag højskolesangbogen, som er unik
i verden, samt om hvordan den sidste
udgave er ændret i forhold til tidligere
udgaver. Flemming slår ned på nogle
af de morsommere små historier, man
kan vride ud af højskolesangsbogen,
men først og fremmest skal vi synge
en masse af sangene fra den, og det
bliver blandet godt og grundigt.
Tilmelding til spisning senest mandag
den 7. oktober til Sten Nielsen, tlf.
9854 8010 mail: moellegaarden26@
mail.dk eller til Finn Bartholomæussen
tlf. 2834 5764.
Drikkevarer medbringer man selv.

Høstgudstjeneste i
Snæbum
Ved høstgudstjenesten i Snæbum
kirke den 22. september kl. 19.00
vil Ditte og Laura Sandkamm
synge nogle af årstidens sange.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille traktement i
våbenhuset.

Lørdagsklub
Lørdagsklubben er for alle børn fra 4
år og opefter. Vi mødes i Hvornum
kirkecenter på lørdage fra kl. 10.00
– 11.30. klubben starter igen lørdag
den 26. oktober og program vil blive
tilsendt børn i den aktuelle alder.

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.

Høstsammenkomst i
Hvornum
Efter høstgudstjenesten i Hvornum
kirke den 22. september kl. 11.00
indbydes til ”høstfrokost” i Hvornum
forsamlingshus. Menighedsrådet er
vært ved det spiselige. Drikkevarer
kan købes.
Alle er velkommen i såvel kirke som
forsamlingshus.
Tilmelding til frokosten senest torsdag den 19. september til Knud Larsen, tlf. 2163 9783 mail: birgithmark@
hotmail.com eller til præsten tlf. 2923
1846 mail jpo@km.dk

Siden sidst

Hvornum.
Bisat: Niels Dahl Bruun,
Fortunaparken 16, Hobro
Viede: Bente Holt Pedersen og
Klaus Kjær Jensen,
Valdemarsvej 8, Snæbum.
Snæbum.
Viede: Dorte Betzer Nielsen og
Ole Skaarup, Udsigten 22,
Hobro
Hvilsom.
Døbte: Karoline Schou
Pedersen, Hannerupvej 296,
Hvilsom
Jonas Kjærgård Kristensen,
Hvilsomvej 9, Snæbum.
Viede: Jette Hejlskov Jensen og
Martin Fisker Sørensen
Hedevænget 56, Viborg.
Bisat: Inga Degn-Kristiansen,
Hvilsom Hedevej 14, Hvilsom
Søren Dalum Kristensen,
Aaglimt, Aalestrup.
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Dato

Hvornum

Snæbum

Nov. Okt.

Sept.

1. september 2013. 14. s. e. trin.							
8. september 2013. 15. s. e. trin.				
15. september 2013. 16. s. e. trin.

10.15

22. september 2013. 17. s. e. trin.

11.00

2)
3)

9.00

Hvilsom
10.15

ATB

19.00 1)		

14.00

29. september 2013. 18. s. e. trin.							

10.15

1)

6. oktober 2013.

19. s. e. trin.			

13. oktober 2013.

20. s. e. trin.

20. oktober 2013.

21. s. e. trin.							

27. oktober 2013.

22. s. e. trin.				

3. november 2013. Alle helgen

ATB: Anders Tranholm-Bjerg
1)

om

9.45

1)

2)

9.00

15.30

3)

9.00
14.00

10.15

CIP

10.15

3)

ATB
3)

CIP: Cicilie Inge Poulsen

Høstgudstjeneste
Højmesse med altergang
Oplæsning af navne på døde i sognet i det forgangne år.
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

