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Pinse - Helligånd - hvad er det?

Pinsen med talen om Helligåndens komme har mange
svært ved at forholde sig til.
For nogle år siden udkom på
Unitas Forlag en ungdomskatekismus ”Christians verden”
hedder den, skrevet af Peter
Birch og Erik Ågård.
Her møder vi en række
tanker og overvejelser, som en
ung gør sig om kristendom
og kirke, om tro og tvivl, om
liv og død.
Her er Christians overvejelser
om Helligånden. Afsnittet
bærer overskriften:
Det Usynlige.
Det er ikke første gang, far
lod sig irritere. Men han
gentog det i søndags: ”Nu
bimler de igen! Kan man da
ikke have sin søndag morgen
i fred”?
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”Jamen, Niels”,
sagde mor, ”der
skal jo være gudstjeneste. Det ved
du da godt”!
”Ja, mon ikke”?
sagde far, ”og det
er mig ubegribeligt, at man kan
blive ved med at
få folk til at tro på
noget, de aldrig
har set! De må jo
virkelig have et
problem, de mennesker”!
Den gik jeg så og
tyggede på. Men
jeg tror egentlig,
det er far, der
har et problem.
Hvis han virkelig mener, at
det kun er det synlige, der
tæller – det, som man kan se
med øjnene – så har han det
problem, at hans verden er
meget, meget lille. Når man
tænker lidt over det, opdager
man jo, at der er så meget i
verden, der ikke kan ses med
øjnene. Det er endda det allervigtigste. Sådan noget som
kærlighed og venskab, tro,
håb og glæde osv. kan man
jo ikke se, men kun opleve.
Hvis man skærer de ting væk,
bliver det da en fattig verden.
De åndelige sider af livet altså.
Vi ville være utroligt fattige
uden dem. Hvis vi får lavet
verden sådan, at kun det
synlige betyder noget, og det
åndelige er gemt langt væk,
bliver det værst for os selv.

Det er vist netop det, fars og
mors genration har gjort. Jeg
føler mig i grunden i en lidt
mærkelig stilling. Jeg står med
mormor på den ene side og
far og mor på den anden, og
skal vælge mellem to meget
forskellige verdener.
Jeg vælger uden betænkelighed mormors verden. Den er
bedst at leve i.
Det er jeg ikke alene om
at mene. Jeg tror faktisk, at
mange unge er godt trætte af
det materialistiske samfund, vi
er vokset op med. De søger
det åndelige – alt det der
gør verden stor. De kræver
respekt for det åndelige i livet.
På den anden side ved jeg da
godt, at den nye søgen efter
ånd mange steder har fået
nogle sære udtryk. I dag er
man lige ved at kunne bilde
mennesker alt muligt ind, bare
det står ”religion” på det. Jeg
tager mig tit til hovedet, når
jeg hører, hvad folk tror på
nu om dage. Hvorfor har de
da så lidt kritisk sans?
Jeg tror godt, ånd kan forenes med sund fornuft. Sådan
synes jeg, det er i kirken.
Jeg går ud fra, det er det, der
menes med Helligånd.
Fra ”Christians verden”
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Udsnit af de ca. 120 deltagere ved forårsmøde i Lokalhistorisk Arkiv Hvornum.
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Hvornum
Forårsmøde i Hvornums Lokalhistoriske Arkiv
Det lokalhistoriske arkiv i Hvornum har nu eksisteret i 10 år, og den 19 marts holdt det sit traditionelle forårsmøde i forsamlingshuset. 120 medlemmer var mødt op, og de hørte først Jørgen
Pontoppidan fortælle om sin tid i sognet. Efter kaffebord med snak, boller og lagkage, var det
besættelsestiden, der var på dagsordenen. Flemming Hansen gav en oversigt over egnens modstandsgrupper og nedkastningssteder, og der blev fortalt om personlige erindringer fra denne
periodes dagligliv i Hvornum. Karl Olsen sluttede eftermiddagen med en fortælling om, hvordan
han som dreng havde oplevet besættelsestiden. Men forinden havde Carlo Seiberg Jensen givet
os et indblik i, hvorfor og hvordan han som 18 årig blev aktiv medlem af modstandsgruppen
PLATOS, der var hjemmehørende i Klejtrup.

Hvornum
Landsbyråd:

Næste møde i landsbyrådet mandag den 6. juni kl. 19.00 i forsamlingshuset. Mødet er åbent for alle interesserede, dog opfordres alle byens
foreninger til at sende mindst én repræsentant.

Brøndum

Forårsrenovering af hovedtrappe på Brøndum forsamlingshus.

Gymnastikforeningen har konstitueret sig:
Formand: Louise Rasmussen Tlf. 2087 0596
Næstformand: Betina Elleskov
Kasserer: Klaus Hvid
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Menige medlemmer:
Mogens Bork
Jan Elleskov

Snæbum
2006 - 10 års jubilæum! - 2016

Forårskoncert
i Snæbum Forsamlingshus
Mandag d. 23. maj kl. 19.30
Hobro Bykor - Dirigent John Pilkington og
Hobro Kammerorkester - Dirigent Morten L. Friis
Solist Christian Christiansen

Spændende, varieret program
lyrisk – sjovt – kendt – ukendt

I pausen kan købes
øl og vand og slagterens grillpølser.
Entré 50 kr.
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Snæbum
Fristedet - for Snæbum / Hannerup seniorer

Udendørs sæson med petanque, kongespil eller crockett starter ved forsamlingshuset
følgende datoer kl . 19: 4/5 - 18/5 - 1/6 - 15/6 samt 29/6. Medbring evt en forfriskning.

11. maj kl 9: Besøg i Biecentret. Centerleder, Simon Griis fortæller om stedets historie og
aktiviteter. Rundvisning efter kaffen. Herefter går vi på besøg i Kunstetagerne ved Hobro
Bibliotek og ser aktuelle og faste udstillinger. Forventer afslutning omkring kl 12. Aftal selv
samkørsel ved behov.
Tilmelding til besøget i Biecentret til Jette Skovsager 40273336 eller jetteogpoulerik@mail.dk

Hvilsom
Kulturhuset
ønsker alle en god sommer!
Vi ses til fællesspisning
d. 15. september kl. 17.30.
Tilmelding til
info@hvilsomkulturhus.dk
Eller tlf: 21618555.

Mvh bestyrelsen

Dilettant 2017

Vi har i bestyrelsen besluttet at ﬂytte
dilettanten til anden weekend i marts.
Vi er blevet bekendt med et tilbagevende
sammenfald med arrangementer på ﬂere
gymnasier, når vi har holdt dilettant
første weekend i marts.
Så sæt kryds i kalenderen
d. 10 og 11 marts 2017.

Mvh Heidi Sørensen, Kulturhuset

Bestyrelsens sammensætning 2013:

Skt. Hans

Der afvikles Skt. Hans fest i skolegården på
Hvilsom Friskole torsdag d. 23. juni kl. 18,00.
Menuen er grillet ﬂæskesteg med diverse tilbehør. Hertil kan købes øl, vand og vin.
Bålet tændes kl. 20.00.
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Carsten Jensen, Kirkedalsvej 13, formand
Mail: carstenj@tiscali.dk
Tlf. 98549001/20582170
Peter Blok Hansen, Hannerupvej 242,
næstformand
Anja Elkjær Hansen, Kirkedalsvej 128, referent
Annette Madsen, Kirkedalsvej 1, kasserer
Henning Rørbæk Nielsen, Tollestrupvej 151,
bestyrelsesmedlem
Ronni Høegh Korsgaard, Hannerupvej 274,
suppleant
Christina Nielsen, Hannerupvej 242, suppleant

Meddelelser fra menighedsrådene
Eftermiddagsudflugt
Forårsturen ﬁnder i år sted
tirsdag den 24. maj, hvor vi bl.a.
skal besøge Skørping Nykirke,
der skærtorsdag aften 2014
blev genåbnet efter en gennemgribende renovering og
med en ny alterudsmykning
- glasmeleriet Livets Landskab
af den færøske billedkunstner Tróndur Patursson. Og
det var ikke tilfældigt, at det
var til påske, det skete. Livets
Landskab samler og fastholder
påskens begivenheder i ét blik.
Ikke som et billede af noget,
der var engang, men som en
udlægning af menneskelivet,
dets vilkår og valg, som det
leves under himmelhvælvet
her og nu: Lysets børn på vej
gennem Livets Landskab - opad

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

Hvilsom bibelkreds
Tirsdag den 18. maj kl. 19.30.
Bibeltime hos Bente og Jens
Kjærsgaard.
Tirsdag den 21. juni kl. 18.00.
Grillaften hos Lone Hedegaard

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.

mod dét himmelske lys, som er
altings mål, og som allerede nu
trænger ind, selv gennem de
mindste sprækker.
Et medlem af menighedsrådet
vil fortælle om kirken.
Eftermiddagskaffe på Spillemandsmuseet i Rebild, hvor
lederen Niels Jørgen vil spille
et par sange under kaffen samt
fortælle lidt om udstillingerne,
som vi efterfølgende kan bese.
Pris for turen med kaffe kr. 50.
Afgang fra Hvornum kirkecenter kl. 12.45. Brøndum forsamlingshus kl. 12.55. Snæbum kirke
kl 13.05. Hvilsom kirke kl. 13.15
Af hensyn til bus og kaffebord bedes man melde sig hos
præsten senest søndag den 22.
maj – mobil 29 23 18 46 mail:
jpo@km.dk

Gudstjeneste
- byfest Hvornum
Ved byfesten i Hvornum vil
der lørdag den 4. juni i forbindelse med morgenkaffen på
stadion være frilufts/teltgudstjeneste kl. 10.30.

Indsamling
Påskekollekt til KFUM &
KFUK i Danmark
Hvornum kirke kr. 280
Snæbum kirke kr. 297
Hvilsom kirke kr. 510

Fri-weekend
I dagene 27. – 29. maj henvises
til pastor Anders TranholmBjerg, Hørby, tlf. 98 52 00 34

Sognetur
Israel - Palæstina
Som tidligere omtalt er der
sognetur til Israel 8. - 15. november 2016. Tilmelding senest
1. juni til Jørgen Pontoppidan,
jpo@km.dk mobil 2923 1846

Siden sidst
Hvornum
Viede: Sara Helweg og
Mikkel Christiansen,
Klejtrupvej 65, Hvornum
Begravede/bisat:
Kjeld Thorkild Fjelsted,
Klejtrupvej 18, Hvornum
Gulakur Matras,
Klejtrupvej 57, Hvornum
Harald Søndergaard Christensen,
Hobro Alderdomshjem
Kathrine Kannegaard
Christensen,
Hostrupvej 17, Hobro
Henry Pedersen Højgaard,
Hornsmarken 14, Brøndum
Døbte:
Villum Helweg Christiansen,
Klejtrupvej 65, Hvornum
Frederik Ege Nielsen,
Houvej 11, Hvornum.
Victor Harpsøe Stevnhoved,
Gadegårdsvej 19, Hvornum.
Sine Fabricius Refsgaard Møller,
Lillemøllevej 12, Hvornum
August Ranch-Nielsen,
Niels Bødkersvej 5, Hvornum
Snæbum
Begravede:
Kristen Stougaard Olesen,
Hobro Alderdomshjem
Døbte:
Kasper Raben Sønderborg,
Chr. Thistedsvej 6, Hvornum.
Hvilsom
Døbte: Julie Dahl Thorup,
Halesøvej 6, Roum
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Gudstjenesteliste
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Hvornum

Snæbum

1. maj 2016.

5. s. e. påske				

5. maj 2016.

Kristi himmelfartsdag							

8. maj 2016.

6. s. e. påske

10.15

15. maj 2016.

Pinsedag

9.00						

16. maj 2016.

Anden pinsedag				

22. maj 2016.

Trinitatis søndag

29. maj 2016.

1. s. e. trin.							

Hvilsom

10.15
9.00 1)
10.15

10.15

9.00						

4. juni 2016.

Lørdag - sportspladsen

5. juni 2016.

2. s. e. trin.				

12. juni 2016.

3. s. e. trin.

9.00						

19. juni 2016.

4. s. e. trin.

8.30

26. juni 2016.

5. s. e. trin.							

10.15
9.00 2)

10.30
10.15

3. juli 2016.					

1) Tidl. domprovst Arndt Jessen Hansen
2) Anders Tranholm-Bjerg
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- Far, er det rigtigt, det præsten
sagde, om de fattige mennesker, at
de slet ikke havde noget tøj at tage på?
- Ja, det var helt rigtigt.
- Ja, men far, hvad skulle de så
med den bukseknap,
du puttede i kirkebøssen?

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

