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Nytår
Ved nytårstide tvinges vi til at
standse op og se tilbage og se
fremad på én gang.
En vis spænding fylder os. For
året, der svandt, blev vel næppe
helt, som vi ventede det. Og
det er denne kendsgerning,
der ofte gør os ængstelige for
det nye år, og for hvad det vil
bringe os af endnu uforventede
ting.
Måske er hver nat for os også
som et nytår. Ofte ser vi, når
vi lægger os til ro, tilbage på
en dag, der forløb helt anderledes, end vi forventede den
ville forløbe, da vi stod op.
Derfor kan vi frygte den nye
dag – en frygt, der tager sit
udgangspunkt i vor erfaring fra
den dag, der er levet til ende.
Særlig stærk bliver denne frygt,
når vi står midt i sygdom og

med døden, som en, der snart
kan forventes at ville krydse
vor vej.
Frygten og angsten kan vi ikke
sige os fri for, selvom vi har
døden med som en del af vor
opstandelsesforventning.
For ingen, der endnu er i live,
kan være helt fortrolig med
døden, fordi vi aldrig har mærket dødens endelige kraft.
Egentlig er hvert øjeblik for
os som et nytår. I et nu kan
vort liv forandres. Den, der er
mærket af sygdom, føler nok
forandringens mulighed ekstra
stærk.
Alle lever i under Guds nåde.
Livet leves i og af nåde. Derfor
lykkes livet altid i Guds øjne.
Vi mennesker må vel glædes
ved Guds yndest og gode vilje.
Glædes fordi alle ting er i hans

vold og magt, ham der døde
og opstod for os, så vi kan
leve hvert år, hver dag, ja, hvert
minut i sikker forvisning om,
at han tager vare på os alle,
hvordan livet så end er for os
lige nu.
Som det hedder i Grundtvigs
nytårssalme i salmebogens nr.
718:
Året som i dag oprinder,
hilsner vi med håb til Gud,
ingen ved, om, når det svinder,
han det da kan synge ud;
men, vor Gud, vi tror og ved,
evig er din miskundhed.
Gud, på alt, hvad os skal hænde,
gør en god og salig ende!

Glædeligt nytår. J.P.

Uden Luther - ingen salmer?
Vi kan jo grundlæggende ikke
vide, om det er sandt.
Måske ville en anden tysk
munk eller en dansk biskop i
Ribe eller måske en produktiv
sognepræst i Vartov, være blevet ophavsmanden til det, vi i
dag kender som menighedens
salmer.
Et faktum er det, at den
gudstjeneste vi har i dag med
menighedens medvirken via
salmesangen, blev til for ca.
500 år siden.
Nu er det jo først i 2017 at
vi fejrer 500-året for reformationen, men i Hobro-Mariager
provsti tager vi lidt hul på
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fejringen allerede i 2016 ved
et arrangement, som ﬁnder
sted i Mariager kirke søndag
d. 31. januar kl. 19:30.
Her vil vi i samlet ﬂok
synge os gennem næsten alle
Luther-salmer i den danske
salmebog.
I alt 18 salmer. Nogle er
kendte - andre mindre kendte
- og nogen garanteret ukendte, men det var her det hele
begyndte.
Der medvirker kor og solister
til at synge nogle af de mindre kendte salmer. De salmer
vi synger i fællesskab, vises
på et stort lærred, hvor man

kan følge med i både tekst og
musik.
Kirken vil i den mørke januar
kun være stemningsfuldt
oplyst af stearinlys.
Hvad så i 2017? Ja der gentager vi det meste af seancen,
denne gang med både dirigent og professionelt kor, så
vi kan høre, hvordan salmerne
oprindeligt var tænkt udført det er nemlig ikke som vi gør
det i dag.
På adressen: luther.mariagerkirke.dk kan du se og høre,
hvad der vil blive sunget - du
kan også smug-øve lidt på
disse verdens første salmer.
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Den genåbnede købmandsbutik i Hvilsom.
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Hvilsom
BYFLAGET

GYMNASTIKOPVISNING I IF KVIK

Det nye ﬂag til den
store ﬂagstang,
overfor købmanden i Hvilsom, er
igen hos købmanden. Her kan
alle låne det. Hvis
du ikke får ﬂaget
indenfor åbningstid, har jeg stadig
det gamle liggende. Den der sætter op, har også
ansvaret for at få det ned igen! Brug det gerne!
Carsten Jensen . Kirkedalsvej 13 . Tlf 98549001

bliver lørdag d. 12. marts 2016 i
Østhallen fra kl. 10.
Ellers starter gymnastikholdene op
på Friskolen igen lige efter juleferien.
Voksenholdene træner onsdag aften henholdsvis
kl. 18.30- 19.30 og 19.30- 20.30.
Alle er velkomne, og der er stadig plads til nye.
Mvh. IF KVIK
v/Karin Holt Jensen, tlf. 98549001.

Kreativ klub for kvinder

ﬂg. torsdage kl. 14.00:
21. januar 2016 - 4. februar 2016
18. februar 2016 - 3. marts 2016

HVILSOM SENIORKLUB
Bankospil i Hvilsom Kulturhus

Vi mødes i Kulturhuset
- info på facebook i gruppen.
”Kreative sysler for kvinder
i og omkring Hvilsom”

Hvilsom Kulturhus
spisning
afholder fælljaes
n. kl 17.30

Tirsdag d. 19
kl.17.30
Onsdag d. 27 april
eligt samvær.
God mad og hygg
ing, samt tilmelding
Tilmelding til spisn
lavning mm.
til hjælp med mad
19 50 /
Til Heidi, tlf. 22 25
lund1012@gmail.com

Årets julemarked i Hvilsom Kulturhus 21. november samlede vanen tro mange besøgende.

Snæbum
Fristedet
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
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v/ Karen Kristiansen tlf. 51418421 mail: karenhk@hotmail.dk
d. 6. jan. Fortæl om en jul I husker for noget specielt.
d. 20. jan. Socialt samvær.
d. 3. feb. Generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne.
d. 17. feb. Vi synger vore yndlings sange, kom med jeres ønsker i god tid
(gerne d.3.) Inge Bøker kommer og spiller til.

Hvilsom
ÅRSBERETNING
Året rinder ud, og det er blevet tid til at gøre
status over året, der er gået. I støtteforeningen
er vi stolte af årets resultat, som lander på mere
end 100.000 kr - til glæde for børnene i Hvilsom Friskole og Fribørnehave.
I 2015 har vi afholdt 3 avisindsamlinger, senest i
august, hvor den sidste indsamling blev afholdt.
Kommunen har sløjfet ordningen, hvorfor vi i
stedet har valgt at gå ind i Kommunens Miljøagent projekt. Vores ildsjæl Aaltje har således
brugt mange timer i dette efterår på uddannelse
og kan nu kalde sige Miljø-agent. Meget mere
om dette i året der kommer.
I september afholdt vi Cykelsponsorløb med
ﬂot opbakning og rigtig mange cyklende børn
og voksne. Det var en ﬁn aften, som blev afsluttet i Kulturhuset med ikke mindre end 140 spisende. Det er en fornøjelse, når opbakningen er
så massiv. Dette arrangement alene gav mere end
20.000 kr. Ganske imponerende - tak for det!
Den 21. november afholdt vi det traditionsrige
og hyggelige julemarked for 10. gang. For at
markere dette jubilæum, var der kvarte grise på
højkant til udtrækning blandt støtteforeningens medlemmer. De heldige vindere har fået
gevinsten i fryseren. Markedet var, som altid,
velbesøgt og der blev handlet ﬂittigt i de mange
stande og boder.
I 2015 har vi søgt en del fonde bl.a. for at skaffe
midler til det store legepladsprojekt ved skolen.
Det har senest resulteret i en ny karrusel, som
netop er monteret. Fondssøgningen vil fortsætte i det nye år.
Glædelig jul, Godt Nytår og den varmeste tak
skal lyde til alle sponsorer og de mange, mange
frivillige, som i årets løb har hjulpet os. Uden
den store opbakning, ville det være umuligt at
opnå så ﬂotte resultater.
Vi glæder os til nye aktiviteter og arrangementer i 2016.

Støtteforeningen for
Hvilsom Fribørnehave
og Friskole
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TRUT OG SPIS

den 3. december. Ca 50 var mødt op til en god
aften med dejlig mad og god musik.
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HJERTESTARTER KURSUS
tirsdag den 5. januar 2016.

PIGEKLUB

starter op onsdag den 6. januar 201.6

BAGJULEFROKOST FOR MÆND

er lørdag den 23. januar 2016.
Besked herom senere.

FASTELAVN MED SPIS SAMMEN

fredag den 5 februar 2016. Vi starter med
tøndeslagning for børnene. Derefter spisning.
Efter spisning tøndeslagning for voksne. Til
sidst kaffe med lidt sødt til.
Mød op, selvom du måske ikke har børn der
deltager. Det er for alle uanset alder.
Tilmelding til spisning til Gitte på 26168675
inden den 1. februar 2016.

SPIS SAMMEN

tirsdag den 16 februar. Tilmelding til Tommy
på 51941722 inden den 13. februar.

GENERALFORSAMLING
MED SPIS SAMMEN

onsdag den 16 marts 2016. Tilmelding til
Tommy på 51941722 inden den 13. marts
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Kig ind

Hvornum

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.
5. januar 2016 start efter juleferien

Det er 20 år siden Kig-ind startede

LANDSBYRÅD
Næste møde ﬁnder sted mandag den
1. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Alle er velkommen.

HJERTESTARTER
I HVORNUM

12. januar holder vi jubilæum.
Tilmelding senest 5.januar

Mvh bestyrelsen

HUSK
GENERALFORSAMLINGER!
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Hvornum Kultur- og Forsamlingshus og
Hvornum Idrætsforening samt orientering
fra Landsbyrådet. Det ﬁnder sted tirsdag den
2. februar 2016 kl. 18.00 i forsamlingshuset.
Som sædvanlig serveres der stegt ﬂæsk med
persillesovs. Kontingent for 2016 betales ved
indgangen. Tilmelding senest 25. januar til
Mike Taylor - 51 51 85 11 eller Jan Ebdrup –
jan@ebdrup.eu

FASTELAVN I
FORSAMLINGSHUSET
7. februar 2016
kl. 11.30 - 15.00.
Fastelavnsfest i
Hvornum
Forsamlingshus.
Vi slår katten af
tønden og spiser
hjemmelavede
burgere.
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Så lykkedes det endelig at få en hjertestarter til
Hvornum, et projekt Landsbyrådet har arbejdet
på i hele 2015. I foråret besluttede Landsbyrådet at iværksætte en indsamling til indkøb af
en hjertestarter. Indsamlingen gav et fantastisk
beløb på 31.931 kr. I sommer blev vi dog kontaktet af Dansk Folkehjælp, der i samarbejde med
Trygfonden, tilbød os en gratis hjertestarter.
Det kunne vi selvfølgelig ikke sige nej til. Vi
forpligtede os samtidig til, at 16 personer i byen
skulle gennemgå et fuldt førstehjælpskursus. I
november gennemgik 16 frivillige førstehjælpskurset og ﬁk overrakt vores nye hjertestarter.
Stor tak til de 16 frivillige og ikke mindst til de
to, der sørgede for særdeles god forplejning på
kurset. Hjertestarteren er nu placeret på forsamlingshuset ved køkkentrappen. Vi skal selv sørge
for vedligehold af hjertestarteren, herunder en
forsikring og et nyt batteri hvert 2. år. Derfor
vil beløbet fra vores indsamling forblive på en
særskilt konto, hvorfra udgifterne til vores hjertestarter kan betales. På den måde er vi sikret
en funktionsdygtig hjertestarter mange år frem
i tiden.

Meddelelser fra menighedsrådene
Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 30. januar 2016 i
Hobro kirkecenter
Kl. 10.00: Foredrag ved professor dr. phil. Hans Jørgen
Schanz, Århus Universitet:
”Frihed uden pligter er rendyrket narcissisme”
Begrebet frihed bruges (og
misbruges) i dag i mange forskellige sammenhænge. Skønt
ingen har patent eller monopol på brugen, er det dog
vigtigt at adskille de forskellige måder, vi bruger ordet på.
Det vil foredraget belyse.
Kl. 12.30: Foredrag ved kunsthistorikeren dr. phil. Mikael
Wivel, Charlottenlund: ”Lysets
tøven”.
Maleren Niels Larsen Stevns
er uden tvivl den betydeligste
kristne kunstner i Danmark.
Han havde en anden opfattelse af tid og rum end den
gængse. Således foldede han
sig først for alvor ud som
kunstner, da han var 40 år
gammel, og han malede sine
hovedværker, da han var omkring 70. Han arbejdede på
længere sigt end sine samtidige og lod sin tro på noget
større, hinsides selvet, bærer
værkerne frem til fuldbyrdelse.

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

Hvilsom bibelkreds

Hvilsom kirke og kirkegård
passes på forbilledlig vis af
graver Conni og gravermedhjælper Jan. I forbindelse med
grandækning har Jan dekoreret
med denne ﬂotte udgave af
Hvilsom kirke.

Fastelavnsfest
i Snæbum
Søndag den 7. februar kl. 9.30
er der børne- og familiegudstjeneste i Snæbum kirke. Det
er fastelavnssøndag og alle
er velkommen til at møde op
udklædte.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i Snæbum Kulturog Forsamlingshus med gratis
kaffebord, tøndeslagning og
uddeling af præmier til de
bedst udklædte og til dem,
der slår tønden ned.
En formiddag for alle aldre
arrangeret af menighedsrådet
og Forsamlingshuset.

Indsamling
Hjælpekassen julehjælp.
Hvilsom kr. 3.200,00

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.

Tirsdag den 19. januar kl.
19.30. Bibeltime hos Inger
Marie Andersen
Tirsdag den 16. februar kl.
19.30. Bibeltime hos Tove og
Niels Erik Dalum

Ferie
I dagene 5. – 10. januar samt
18. – 23. januar henvises til
pastor Anders Tranholm-Bjerg,
Hørby, tlf. 98 52 00 34 eller
Stine Tougaard.

Siden sidst
Hvornum
Døbte:
Molly Bøgh Wulff,
Valmuevej 16, Hobro
Viede:
Ann Hoppe Harpsøe og
Daniel Micheelsen,
Friggsvej 64, Sdr. Onsild
Bisat:
Ruth Tordrup,
Klejtrupvej 107, Hvornum
Snæbum
Døbte:
Astrid Baade Pedersen,
Adelgade 25D, Hobro
Viede:
Mette Jacobsen og
Nick Baade Pedersen,
Adelgade 25D, Hobro
Hvilsom:
Døbte:
Victor Skov Frederiksen,
Tollestrupvej 107, Tollestrup
Mathilde Hovaldt Holm,
Hesselvej 4, Hvalpsund
Bisat:
Olga Christensen (Dahl),
Plejehjemmet Aaglimt,
Aalestrup
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Hvornum
15.30			

Snæbum

1. januar 2016.

Nytårsdag

3. januar 2016.

Hellig 3 kongers søndag							

10. januar 2016.

1. s. e. h. 3k.				

17. januar 2016.

Sidste s. e. h. 3k.

24. januar 2016.

Septuagesima				

31. januar 2016.

Seksagesima

1 1.30

1 1.30

28. februar 2016. 3. s. i fasten

10.15

10.15

ATB

9.30

1)

14.00

10.15
14.00						

Midfaste				

ATB: Anders Tranholm-Bjerg, Hørby

9.45

(bemærk tidspunkt)

ATB

14. februar 2016. 1. s. i fasten							
21. februar 2016. 2. s. i fasten

Hvilsom

14.00

14.00						

7. februar 2016. Fastelavn				

6. marts 2016.
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- Jeg har lagt mærke til, at I er begyndt at gå i
kirke både til morgentjenesten og til højmessen og
til eftermiddagstjenesten.
- Ja, hr. pastor, så sparer vi på varmen der hjemme.

Efter gudstjenesten fastelavnsfest i Snæbum forsamlingshus
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

