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Gravermedhjælper Hvornum
Som ny gravermedhjælper ved Hvornum kirke er
ansat Britta Meier Jensen, Døstrup. Britta efterfølger Inge Lise Poulsen, der har opsagt sin stilling
grundet andet arbejde.
Britta vil jo aﬂøse for Allan under dennes ferie
og friweekends samt bistå ved grandækning og
klipning af hække.
Derudover vil Britta varetage rengøring af kirkecenter.

Mød din biskop
Henrik Wigh-Poulsen er biskop i Århus Stift, som
Hvornum, Snæbum og Hvilsom hører under. Onsdag den
2. november holder biskoppen gudstjeneste i Hvilsom
kirke kl. 19.00 med efterfølgende samtale og kaffebord i
Hvilsom Kulturhus.
Aftenen arrangeres af menighedsrådene i Hvornum,
Snæbum og Hvilsom.

Menighedsrådsvalg 2016
Der skal i år være menighedsrådsvalg. Valg til menighedsråd
kan ﬁnde sted på to måneder.
1. Der kan afholdes afstemningsvalg (kampvalg) som vi
kender det fra kommune- og
folketingsvalg. Afstemningsvalg
ﬁnder sted i de sogne, hvor
der er opstillet kandidater på
mindst to lister.
Valgdatoen for afstemningsvalg
er af Kirkeministeriet fastsat til
tirsdag den 8. november 2016.
2. Der kan afholdes aftalevalg
(fredsvalg) Ved aftalevalg opstilles kandidaterne på én liste.
Kandidatlister skal senest aﬂe-
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veres tirsdag den 27. september
2016 kl. 19.00. Kandidatlister
skal indgives på en autoriseret
formular, der hentes på www.
menighedsraadsvalg2016.dk
Indleveren kan ske til (Hvornum sogn) Knud Larsen, Chr.
Thistedsvej 9, Hvornum. (Snæbum sogn) Henrik Nielsen,
Skråvejen 1, Snæbum. (Hvilsom
sogn) Majbrith Bork Andersen,
Tollestrupvej 100, Tollestrup.
I anledning af valget afholdes
tirsdag den 13. september lovpligtige orienterende møder.
På møderne vil der blive

orienteret om menighedsrådets
arbejde. Desuden vil der blive
orienteret om regler for valg
samt blive giver mulighed for
evt. udarbejdelse af liste.
Hvornum sogn: tirsdag den 13.
sep. kl. 20.00 i Hvornum
kirkecenter
Snæbum sogn: tirsdag den 13.
sep. kl. 19.00 i Snæbum forsamlingshus
Hvilsom sogn: tirsdag den 13.
sep. kl. 19.30 i Hvilsom sognehus, Kirkedalsvej.
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Loppemarked ved landsbyfest i Hvilsom.
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Hvilsom
Hvilsom Seniorklub

Bankospil

Flg. torsdage kl. 14.00 i
Hvilsom Kulturhus:

Generalforsamling

i Hvilsom Beboerforening
Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 19.30
i den lille sal i Hvilsom Kulturhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for årets gang.
3) Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
4) Fastlæggelse af kontingent.
5) Behandling af evt. indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen:
På valg er: Annette Madsen og
Henning Rørbæk Nielsen
Følgende er ikke på valg: Carsten Røjkjær
Jensen, Karina Olsson og Finn Madsen
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Martin Sørensen
8) Valg af revisor.
På valg er Anita Høgh Korsgaard
9) Eventuelt.
Tak for støtten til foreningens arbejde.
På foreningens vegne Carsten Jensen, Kirkedalsvej 13, tlf. 98549001

15. september 2016
29. september 2016
13. oktober 2016
27. oktober 2016
10. november 2016

Foredrags- og sangaften
om Sigfred Pedersen
Den fynske digter Sigfred Pedersen (1903
– 1967) er omdrejningspunkt for en
spændende aften den 4. oktober kl. 19.30 i
Hvilsom Kulturhus
Børge Larsen alias ”Den syngende maler”
fortæller sin personlige historie om Sigfred
og Harndrup-egnen.
Entre 100 kr. incl. kaffe.
Aftenen arrangeres af
Hvam og Hvilsom Pensionistforening,
Hvilsom menighedsråd og Hvilsom Kulturhus

Hvilsom
Folkedansere

starter ny sæson 22. september kl. 19-30
i Hvilsom Kulturhus.
Nærmere oplysning på tlf. 26627271.
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Årets Landsbygrevepar Bjarke og Majbrith Borg
Andersen.

Hvornum
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Tur til Samsø

Værestedet i Kirkecentret
v. Vagner Carlsen, Chr. Thistedsvej 3,
Hvornum, tlf.: 4054 7334

Tirsdage 13.30 - 17.00

i kirkecenteret Hvornum hobbyaktiviteter,
forskellige spil, kniple, sy, strik.
6. september: Start efter ferien.
Mvh. bestyrelsen

Spis sammen
I Hvornum Kultur- og Forsamlingshus
fredag den 7.oktober 2016 kl. 19.00
Der bydes på ﬂæskesteg, is og musikalsk underholdning. Endeligt program bliver senere
husstandsomdelt, men reserver allerede nu
datoen.

Lokalarkivet i Hvornum
afholder det traditionelle ”sensommermøde”
i Forsamlingshuset onsdag den 21.september
2016 kl. 19.00.
Vi har valgt temaet ”Idrætslivet i Hvornum
gennem tiderne” med historier om bygningen
af klubhuset og sportspladsen, samt oplevelser
og billeder omkring håndbold, fodbold, gymnastik, folkedans og ringridning.
Fortællerne vil være Ejnar Lanng, Tage Frederiksen, Inge Bøker, Steen Kruse, Finn Clausen,
Holger Andersen og Knud Larsen.
Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne have
tilmelding senest den 18. september til enten:
Bjarne Nielsen (64714945), Walther Johannesen
(98546149), Steen Kruse (98546149),
Bernt Bech Andersen (98546470) eller
Flemming Hansen (98547410)
(ﬂemming.hvornum a gmail.com)

Som følge af et meget ﬂot tilskud fra Sparekassen Hobro Fonden, kan vi tilbyde tur til
Samsø for kr. 300,- tirsdag d. 20. september,
2016.
Afgang Klejtrup kl. 7.15. - Hvornum kl. 7.30.
Formiddagskaffe + rundstykke fra bussen.
Sejltur ca. 1 time.
Samsø rundt med lokal guide.
Kl. 13.00 frokost på restaurant DOKKEN.
Eftermiddagskaffe og kage fra bussen.
Aftensmad på færgen (Eventyrgryde + 1 øl/
vand).
Sidste tilmelding 11. september.
(Betaling ved tilrnelding).
Bente, Fuglevænget 14. (53376364)
Krista (21756251) - Vagner (40547334) Lisbeth (22486562)
Venlig hilsen, Pensionistforeningerne
i Klejtrup og Hvornum
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Julefrokost i Hvornum

Kultur og Forsamlingshus
Alle er velkomne! Festen ﬁnder sted lørdag den
12/11, og traditionen tro starter vi kl. 18.00 med
spisning og efterfølgende dans.
Orkestret hedder Head-Z igen.
Pris per person: 199,- kr.
Tilmeldingsfrist: 5/11 (først til mølle…)
Mike Taylor, (51 51 85 11,
bnparkogpleje@gmail.com)
Vivi Kongsensgaard, (40 42 63 69,
vivikonge@hotmail.com)
Jan Ebdrup, (21 60 92 84, jan@ebdrup.eu)
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Snæbum
Fristedet – for Snæbum og Hannerup seniorer
Fristedets 22 medlemmer mødes hver 14. dag til forskellige aktiviteter. Hvis ikke andet er angivet
er det kl. 9.30 til 11.30 i Snæbum forsamlingshus. Nye efterlønnere og pensionister i området er
meget velkomne.
7. september: Vi begynder efterårssæsonen med at hygge os sammen og dele gode sommerminder. Fortæl gerne om dine oplevelser.
21. september: Samvær og aktivitet
5. oktober (eftermiddag): Vi besøger Testrup Kirke og hospitalsruiner. En guide vil fortælle og
vise os rundt. Mulighed for en god gåtur i området. Fælles kørsel i egne biler fra forsamlingshuset kl. 13. Medbring selv eftermiddags forfriskning.
19. oktober: Besøg i Horsens Fængselsmuseum med grupperundvisning (75 min.). Vi kører i bus
og starter fra forsamlingshuset kl 9.00. På hjemturen vil vi måske køre omkring Vestbirk og se
den ”genfundne bro”. Finder et sted til formiddagskaffe og senere madpakken efter rundvisning.
Medbring selv hvad du vil nyde på turen. Turen koster 100 kr pr person, som betales til Margreth ved turens start.

Brøndum
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Lørdag den 6. august 2016 blev der afholdt sommerfest i Brøndum.
Trods det lidt blæsende sommervejr
mødte borgere op i løbet af dagen til
kaffe og kage i det opsatte telt.
For de små var der en ﬁn lille karrusel, mens voksne og større børn dystede på en ”mega-bordfodboldbane”. Der blev kæmpet for sejren, og da det endte uafgjort, måtte der spilles en 3. halvleg
senere på aftenen.
Der var 54 tilmeldte til spisning og der blev herefter snakket og hygget i forsamlingshuset.

Forsamlingshusets
jubilæumsfest
Fejres i Brøndum Forsamlingshus den 29. oktober 2016. Reservér allerede nu denne dato.

6

Pigeklubben
Pigeklubben starter op den første onsdag i
september. Vi mødes kl. 19 i forsamlingshuset.
Mød op til hyggeligt samvær.

Meddelelser fra menighedsrådene
Høstsammenkomst
i Hvornum
Efter høstgudstjenesten i
Hvornum kirke søndag den 18.
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 15. september til
præsten mobil 2923 1846 eller
mail: jpo@km.dk

Høst/Anderledes
gudstjeneste
i Snæbum
Søndag den 2. oktober kl.
17.00 er der høst/anderledes
gudstjeneste i Snæbum forsamlingshus. Vi starter med gudstjeneste, hvor begge præster
medvirker.
Derefter er menighedsrådet
vært ved fællesspisning.
Af hensyn til madlavning
bedes man tilmelde sig til
spisning senest tirsdag den 27.
september til Henrik Nielsen, mobil 2032 6314 mail
henrik.n@sport.dk eller Anni
Skammelsen mobil 2277 5665
Alle er velkommen.
Snæbum menighedsråd.

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.

Mariagerfjord
kirkehøjskole
Lørdag den 8. oktober 2016 i
Hobro kirkecenter.
Kl. 10.00: Foredrag ved professor dr. theol. Ole Jensen: ”Tvivl
og tro. Ateisme – religion og
kristendom”
Kl. 12.30 vises en dokumentarﬁlm om Luther fra DR-K
”Drevet til modstand”, vist
2012. Spilletid: 60 min.

Kursus/provsteforeningens årsmøde
I perioderne 31.8 – 2.9 samt
19.9 – 22.9 henvises til pastor
Anders Tranholm-Bjerg, Hørby,
tlf. 98 52 00 34 eller Stine
Tougaard

Sang
og spissammenaften
Brøndum
Brøndum forsamlingshus og
menighedsrådet indbyder til
sang og spis sammen i Brøndum forsamlingshus onsdag
den 12. oktober kl. 18.30. Flemming Baade vil synge, spille og
fortælle. Desuden vil der være
mulighed for fællessang.
Tilmelding til spisning (kr.
50.00) senest mandag den 10.
oktober til Sten Nielsen, tlf.
9854 8010 mail: moellegaarden26@mail.dk
Medbring selv drikkevarer.

Høstgudstjeneste
i Hvilsom
Søndag den 25. september kl.
14.00 er der høstgudstjeneste i
Hvilsom kirke. Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe i sognehuset, og vi holder en lille
auktion over høstens afgrøder.
Konﬁrmanderne fra Hvilsom
deltager ved gudstjenesten.
Vi opfordre alle til at medbringe høstens gaver: æbler, blommer, blomster, honning, druer
osv. som kan sælges på auktion.
Pengene går til Folkekirkens
Nødhjælp.
Vel mødt til en festlig gudstjeneste for hele familien.

Hjemmeside
www.hvornumsogn.dk
www.snæbumsogn.dk
www.hvilsomsogn.dk

Siden sidst
Hvornum
Begravede/bisat:
Mogens Johannes Christensen,
Klejtrupvej 47, Hvornum.
Jørgen Højbjerg,
Klejtrup Friplejehjem
Snæbum
Begravet:
Bjarne Hansen,
Astrupvænget 3A, Møldrup
Hvilsom
Døbte:
Nanna Bærentsen Justesen,
Hvilsom Skovvej 35, Hvilsom
Bisat:
Ella Monrad,
Klejtrup Friplejehjem
Betty Graven Christensen,
Kirkedalsvej 5, Hvilsom

7

Gudstjenesteliste
Hvo
rnu
m

rke
ki

Sept.

om

ke
kir

ke
kir

Dato

Nov. Okt.

Hvi
ls

Snæ
bu
m

Hvornum

4. september 2016. 15. s. e. trin.

9.00			

Snæbum
10.15

11. september 2016. 16. s. e. trin.							
18. september 2016. 17. s. e. trin.

1 1 .00

19.00

1)

25. september 2016. 18. s. e. trin.							
2. oktober 2016.

19. s. e. trin.

9. oktober 2016.

20. s. e. trin.							

16. oktober 2016.

21. s. e. trin.

23. oktober 2016.

22. s. e. trin.				

30. oktober 2016.

23. s. e. trin.							

10.15			

17.00

14.00 ST 1)

2)

10.15

9.00
10.15

Onsdag den 2. november biskop Henrik Wigh-Poulsen					
6. november 2016. Alle helgens dag

Hvilsom

10.15

3)

ST: Stine Tougaard
ATB: Anders Tranholm-Bjerg, Hørby
Høstgudstjeneste.
Høst/anderledes gudstjeneste i Snæbum forsamlingshus
3)
Oplæsning af navne på døde i sognet i det forgangne år
1)

2)

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

14.00

3)

9.00 ATB
19.00				
15.30 3)

- Hva’ er der dog i vejen
med din far og mor?
- Ikke noget. Det nummer
laver de altid, når jeg spørger om de ikke vil med i
kirke på søndag.

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

