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Ikoner

Konﬁrmander
Hvilsom kirke bededag 22. april kl. 10.30
Hjalte Stevnsgaard Andersen
Tea Hansen Bundgaard
Lasse Elkjær Pedersen
Magnus Nødskou Pedersen
Alexander Hvidsing Terp
Hvornum kirke 24. april kl. 10.00
Marie Gade Barsballe
Tobias Tindal Damvig
Amalie Haagen Madsen
Thor Bork Nielsen
Markus Kjær Pedersen
Nanna Trude Walther
Mariager kirke 1. maj
Lucca Gerberg Haulrik Kristiansen, Hvilsom.

Onsdag den 10 februar var konfirmanderne
fra Hvilsom og Hvornum samlet til fælles
”ikondag” i Hvornum kirkecenter. Kunstner
Irene Velling Villadsen fra Havndal fortalte
om ikoner og gav konfirmanderne indføring
i selv at lave en ikon. En dag hvor konfirmandernes kreative evner virkelig kom frem
i lyset.

Del din søndag med verdens fattigste kvinder
Hvilsom sogn sender frivillige indsamlere på gaden ved
den årlige Sogneindsamling 13.
marts 2016 kl. 10-13.
80 % af verdens næsten 60
mio. ﬂygtninge er kvinder og
børn. Når samfund bryder
sammen, og kvinder og piger
tvinges på ﬂugt, er de meget sårbare. Familien og de
netværk, som gav tryghed
hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen. Familier er spredt,
klaner brudt op, og
kvinder uden familiens
beskyttelse er i stor
risiko for voldtægt og
andre former for vold.
Også i ﬂygtningelejrenes relative sikkerhed
er kvinder og piger
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sårbare. I en ﬂygtningelejr er
man fange i sit eget liv. Alt
sættes på pause, og det eneste, man kan gøre, er at vente.
Vente på løsninger på konﬂikter, man ingen indﬂydelse har
på. Konﬂikter, der måske slet
ikke er udsigt til løsning på
overhovedet.
Håbløshed og frustration,
mangel på mad, uddannelse

og muligheder fører ofte
til konﬂikter og overgreb i
lejrene, og mange synker hen
i apati og mister troen på, at
det nytter at gøre en indsats.
Men DU kan gøre en forskel:
Vi er med i Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling
2016 i Hvilsom Sogn, fordi
dagen er en oplagt mulighed
for at samle både unge og
ældre i sognet om en
meningsfuld, fælles
indsats. Meld dig som
indsamler hos Majbrith
Borg Andersen, tlf.
20355205 - eller støt
på dagen med kontanter eller Swipp/MobilePay på 50 90 40 40.
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Samtlige udklædte ved fastelavnsfest i Snæbum.
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Kig ind

Hvornum
Lokalhistorisk Arkiv i Hvornum
indbyder til

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.
Onsdag 2. marts besøg hos Hønseriet,
Herredsvejen 186, Klejtrup
(tilmelding senest 23.2.).
Afg. Kl 9.30 fra kirkecenteret.
Alle er velkommen.
26. april: Besøg hos Hammershøj antik
19. maj: Udﬂugt (med Klejtrup) Sejltur
ved Himmelbjerget.
Aftensmad på Amstrupgård
(pris kr. 395).

Mvh bestyrelsen

FORÅRSMØDE

i Kultur- og Forsamlingshuset
lørdag den 19. marts 2016 kl. 13.30.
Vi indleder med en kort generalforsamling,
hvorefter Jørgen Pontoppidan vil
fortælle om: ”Sine første 34 år i Hvornum”.
Næste emne er: ”Hvornum under 2. Verdenskrig”. Her vil vi give en oversigt over
nedkastningssteder, modstandsgrupper m.v.,
og Karl Olsen slutter dagen over temaet:
”Som jeg husker de fem lange år”.
I pausen er der kaffebord med hjemmebagte
boller og lagkage.
Alle er velkomne til mødet, og vi vil gerne
have tilmelding senest den 14. marts.
Med venlig hilsen
Steen Kruse
Bjarne Nielsen
Walter Johannesen
Flemming Hansen
Bernt Bech Andersen

98546149
64714945
98547036
98547410
98546470

Snæbum
Ca. 80 - heraf halvdelen udklædt
- var mødt op til menighedsrådets
og forsamlingshusets årlige fastelavnsfest med start i kirken og
efterfølgende kaffe, fastelavnsboller og tøndeslagning i Snæbum
forsamlingshus.
Her billede af de der fik præmie
som bedst udklædte.
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Snæbum
Fristedet

Fristedet er for efterlønnere og pensionister og
har nuværende 22 medlemmer. Vi mødes hver
14. dag kl 9.30 i forsamlingshuset – undtaget
i sommerperioden, hvor der i stedet spilles
petanque udenfor.
NYE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE.
I forbindelse med afholdt generalforsamling har
Fristedets medstifter og mangeårige formand
Karen Kristiansen valgt at udtræde af bestyrelsen. Det samme gælder for Kirsten Bøgh, som
blandt andet har været Fristedets sekretær og
trofaste ”kaffebrygger”. Stor tak til dem begge
for deres indsats.
Den nye bestyrelse, som består af Lise Rosendahl, Jette Skovsager, Inger Bach, Margreth
Brøndum samt Henny Dalum, har konstitueret
sig med Jette Skovsager som formand.
Kontakt til formand: Hvilsomvej 18,
tlf:40273336, mail: jetteogpoulerik@mail.dk.
PROGRAM FOR MARTS OG APRIL:
2. marts: Samvær og aktivitet. Byd gerne ind
med nyt.
16. marts: ”At være bedemand i 2016” - Annie
Skammelsen vil give os indblik i sit
arbejde.
30. marts: Samvær og aktivitet. Kl 11.30 byder
Karen Kristiansen og Kirsten Bøgh
på gule ærter. Fristedet giver drikkevarer.
13. april: Besøg på Miniseum, Memstrupvej 1,
9550 Mariager(www.miniseum.dk)
Miniseum er en unik samling af
dukkehuse og dukker, møbler og tro
kopier af slotte og huse i miniaturer.
Fælles kørsel i egne biler fra forsamlingshuset kl 9.30. Medbring selv
proviant, som vi alt efter lyst og
vejret finder et egnet sted at nyde
efter besøget på Miniseum.
Entrè 30 kr.
27. april: Samvær og aktivitet.

Brøndum
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Der var fyldt op på HJERTERSTARTER KURSET
tirsdag den 5 februar. Vi fik en grundig gennemgang, og de nye, der var tilmeldt fik også noget
ud af det. Vi håber bare ikke vi får brug for det.

BAGJULEFROKOST for mænd lørdag den
23. januar 2016, var igen en dejlig dag/aften for
vores mænd, og vi derhjemme havde ro og fred.
FASTELAVN

med spis sammen fredag den 5.
februar 2016. Ca. 50 var mødt op til en hyggelig
eftermiddag/
aften. En del
nye var dukket
op. Det er
altid dejligt at
se nye ansigter
og når de så
også har børn
med.
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GENERALFORSAMLING med spis
sammen onsdag den 16. marts 2016. Tilmelding til Tommy på 51941722 inden den 13.
marts.
PIGEKLUBBEN holder frokost fredag

den 18. marts i forsamlingshuset kl. 18.00.
Pris 150,00 kr.
Husk drikke varer og en gave til pakkespillet.
Tilmelding til Nanna på mobil 58636164 eller
Kristina på mobil nr. 51280586
inden den 11. marts 2016.
Mød op og støt op om de unge damer, der
gider at lave et arrangement for os andre.
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Hvilsom

SÅ ER DER DILETTANT
Hvilsom Kulturhus afholder dilettant

”Det var Pokers!”
Fredag d. 4. marts kl. 19.00.
Pris: 80 kr. for voksne.
40 kr. for børn.
Incl. efterfølgende kaffebord.
Uden tilmelding

Lørdag d. 5. marts kl. 18.30.
Pris: 150 kr.
Smørrebrød 25 kr./stk.
Bestilles ved tilmelding.
Indgang efter stykket: 50 kr.

MUSIK OG DANS VED
BORUP OG JENSEN
Tilmelding: Inden d. 27. febr.
til Heidi Sørensen, tlf. 22 25 19 50
eller lund1012@gmail.com

Ølsmagning
i Hvilsom Kulturhus
Fredag d. 15 april.
Mere info, se opslag på fb
eller hos købmand.

Fællesspisning
i Hvilsom Kulturhus

Onsdag d. 27 april. kl. 17.30.
Tilmelding hos Heidi, tlf 22 25 19 50
eller lund1012@gmail.com
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HUSK HUSK HUSK
Støtteforeningen for
Hvilsom Friskole
og Fribørnehave
afholder den årlige generalforsamling
d. 26 april kl. 18.30 på skolen
(umiddelbart inden
skolens generalforsamling).
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Meddelelser fra menighedsrådene
Sognetur
Israel-Palæstina
Sognetur til Israel 8. - 15.
november 2016.
Program kan fås ved henvendelse til Jørgen Pontoppidan,
jpo@km.dk tlf. 2923 1846

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 12. marts 2016 i
Hobro kirkecenter
Kl. 10.00: Foredrag ved lektor
dr. phil. Hans Hauge, Århus
Universitet:
”Endelig er religionskrigen i
gang - Folkekirkens fremtid”
I Folkekirken er de teologiske
kort ved at blive blandet på
ny. Der er grøde i tingene.
Rundt omkring begynder
der at dukke nye stemmer
op, som vender sig imod de
herskende meninger i kirkens
top - man mærker en tiltagende rumlen. I foredraget vil
Hans Hauge fremdrage nogle
af tidens vigtigste teologiske
stridsspørgsmål og tale om
folkekirkens vilkår i en (frem)
tid, hvor konsensus ikke
længere er en selvfølge - hvor
”religionskrig” bliver dagens
orden.
Kl. 12.30: Sangtime ved sognepræst Cicilie Inge Poulsen
Kl. 13.30: Generalforsamling.

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

Grundtvig-aften
Hvilsom sognehus er tirsdag den 5. april rammen om en
aften med fokus på udvalgte sange og salmer af N. F. S.
Grundtvig. Udvalgte tekster fra Grundtvigs sangskat introduceres af vores præst Stine Tougaard, og vi synger herefter
i fælleskab.
Aftenen afsluttes med kaffebord
Fællesspisning kl. 18.00 - gratis - tilmelding på 20 35 52 05
(Majbrith Borg Andersen)
Fællessang kl. 19.00 - fri entre - bare mød op.

Indsamling
Julekollekt Børnesagens
Fællesråd
Hvornum kirke kr. 400.
Snæbum kirke kr. 401.
Hvilsom kirke kr. 150.
Nytårskollekt Det danske
Bibelselskab
Hvornum kirke kr. 120.
Snæbum kirke kr. 226.
Hvilsom kirke kr. 150.

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.

Hvilsom bibelkreds
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30.
Bibeltime hos Jonna og Knud
Bisgaard.
Tirsdag den 19. april kl. 19.30.
Bibeltime hos Henni og Jan,
Søhalevej.

Ferie
I dagene 1. - 4. april henvises
til pastor Anders TranholmBjerg, Hørby, tlf. 98 52 00 34
eller Stine Tougaard.

Siden sidst
Snæbum
Bisat:
Henning Nielsen,
Hedeagervej 2B, Brøndum.
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Dato

Hvornum

Snæbum

Hvilsom

6. marts 2016.

Midfaste				

13. marts 2016.

Mariæ bebudelses dag

10.15						

14.00

20. marts 2016.

Palmesøndag.

9.00						

10.15

24. marts 2016.

Skærtorsdag				

25. marts 2016.

Langfredag							

27. marts 2016.

Påskedag (husk sommertid)

28. marts 2016.

2. påskedag				

3. april 2016.

Maj April
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10.15

10.15

10.30						

19.00 ST
9.30

10.15

1. s. e. påske							

15.00 ST 1)

10. april 2016.

2. s. e. påske

9.00						

10.15			

17. april 2016.

3. s. e. påske

10.15			

22. april 2016.

Bededag							

24. april 2016.

4. s. e. påske

1. maj 2016.

10.00

10.30 2)

2)

5. s. e. påske				

ST: Stine Tougaard
1)
Konfirmanderne medvirker. Kirkekaffe i våbenhus
2)
Konfirmation

11.30

10.15

- Hr. pastor! Det vil jeg sige Dem, når man
endelig har brug for kirken, så bliver man skuffet.
Tænk Dem, juleaften ville jeg med min kone i
kirke - og så måtte vi gå igen, for der var
overhovedet ingen plads!
- Det var vel nok synd! Men så skal jeg til
trøst love fra nu af at reservere jer plads ved
hver eneste søndagsgudstjeneste i fremtiden.

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

