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ADRESSER:

2

Akvarelmalerierne på forsiden er malet af Helle Nøhr.

Sognepræst: Rasmus Hauge Madsen, Præstegårdsvej 1, 
 9640 Farsø. Tlf. 98 66 30 48. Mobil. 40 11 25 41
 Email: RHM@km.dk 
 Fri mandag.

Organist:  Tatiana V. Jensen, tlf. 98 66 34 57.

Kirkesanger:  Jonas Hald, tlf. 52 30 08 30. 

Menighedsrådsformænd:  Vester Hornum og Hyllebjerg: 
 Ulrik Simoni, Krogstrupvej 10b, 9640 Farsø. 
 Tlf. 24 98 25 77

 Flejsborg: 
 Karen Madsen, Gatten Stationsvej 19, Gatten, 
 9640 Farsø. Tlf. 98 66 21 79 og 30 35 82 79.

Gravere:  Vester Hornum: 
 Preben Andersen, Nyboesvej 6, Vester Hornum, 
 9640 Farsø. Tlf. 61 54 44 60 (arbejde direkte), 
 privat: 29 62 31 81.

 Hyllebjerg: 
 Leif Sørensen, Løgstørvej 40, Strandby, 9640 Farsø.   
 Tlf. 98 63 63 13 og 30 68 08 91.

 Flejsborg: 
 Maibritt Johansen, Sdr. Allé 12 , 9510 Arden. 
 Tlf. 28 95 38 20.

Kirkeværger: Vester Hornum og Hyllebjerg:  
 Kristian Lorenzen, Parallelvej 5, 9640 Farsø. 
 Tlf. 21 60 72 73.

 Flejsborg: 
 Bente Duedal Ravn, Golfvænget 15, 9640 Farsø. 
 Tlf. 29 43 49 91.
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Vande blomster
Vi har her i forsommeren mens jeg skri-
ver dette haft en historisk tør periode. 
Det kræver at man vander sine planter 
hvis de skal overleve. Det eneste jeg 
har af udendørs planter er en krukke 
med lidt af hvert, som jeg fik af menig-
hedsrådet da jeg blev ansat og som 
står udenfor min hoveddør. Men selvom 
den krukke plantemæssigt er mit eneste 
ansvar, har jeg ikke været særlig god til 
at huske at vande den og det lider den 
kraftigt under. I min dårlige samvittighed 
over det kom jeg i tanke om denne hi-
storie fra bogen: ”Der er altid en vej” af 
Christina Reftel

Den revnede vandkrukke
Der var engang en mand, der havde to 
vandkrukker. Han hængte sine krukker 
i hver ende af en lang stang, som han 
lagde over skuldrene, hver gang han 
gik hen for at hente vand i floden. Den 
ene krukke var i perfekt stand, mens 
den anden havde en lang revne, som 
gjorde, at krukken kun var halvfuld ef-
ter gåturen fra floden til huset. En dag, 
da manden var ved at fylde krukkerne i 
floden, kunne den revnede krukke ikke 
længere tie stille. ”Jeg skammer mig 
frygtelig meget” græd krukken. ”Jeg la-
ver et usselt arbejde. På grund af min 
revne får du kun halvt så meget vand 
af mig, som du skulle have. Jeg føler 
mig i den grad mislykket!” ”Jeg vidste 
ikke, du havde det på den måde ”, sva-
rede manden bekymret. ”Men gør mig 
en tjeneste. Når vi nu går hjemad igen, 
hold så nøje øje med vejen”. Da de var 

kommet tilbage til huset, spurgte man-
den: Lagde du mærke til, de smukke 
blomster i vejgrøften?” ”Ja, snøftede 
krukken. ”Lagde du mærke til, at de 
kun voksede i din side af vejen? Ser du, 
jeg har altid vidst, at du har en revne. 
Derfor såede jeg blomster i vejgrøften, 
som du så har vandet hver eneste dag. 
Hvis du ikke var, som du er, ville jeg ikke 
have kunnet plukke blomster hver ene-
ste dag og sætte dem på bordet. Uden 
din revne ville både vejgrøften og huset 
mangle denne blomsterpragt.

Vande i hinandens liv
Ligesom det er vigtigt at vande sine 
planter, hvis de har brug for det, så er 
det også vigtigt, at vi vander den ver-
den og de mennesker der er omkring os 
med omsorg og kærlighed. Det er ikke 
sikkert vi føler os særligt velegnede til 
det. Ingen af os er super egnede for vi 
har alle sammen vores revner og fejl. 
Men vi er alle sammen egnede. Hvis 
vi bare fylder os med vand. Altså lader 
Guds kærlighed komme til os. Og der-
efter åbner os op, så kærligheden kan 
strømme ud af os, så skal vi nok få van-
det og gjort en forskel i andre menne-
skers liv. Også selvom vi ikke nødven-
digvis opdager det.

Kort og godt om kristendommen

Den revnede vandkrukke
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Strikkeklubben:  
Vi mødes sidste torsdag i hver må-
ned. 

Tid og sted er hver gang kl. 14.00 i 
Sognegården. 

Datoerne er torsdag den 30. august 
og torsdag den 27. september.
Velkommen til hygge og snak i sel-
skab med andre strikkeglade! 

Kontaktperson: 
Kirsten Madsen, tlf. 9866 3024.

LOPPEMARKED:  
Der afholdes loppemarked i FDF-hu-
set lørdag den 4. august fra kl. 10 til 
kl. 13.
Til salg ved FDF’s loppemarked søges 
gode ting og sager. Indtægterne går 
ubeskåret til børnearbejdet ved FDF 
Vester Hornum

Henvendelse:
Johannes Madsen, tlf. 98 66 30 24 og 
Søren Gertsen, tlf. 98 66 34 60.

FDF:  
FDF starter op den 15. august og 
mødes onsdage kl 16.30-18.00 ved 
FDF-huset

Kredsleder:  
Mette Skov 22 26 31 95

Konfirmandundervisning 
Konfirmandundervisningen for 7. kl. 
elever der ønsker at blive konfirme-
ret i 2019 starter den 29 august og 
foregår onsdage kl. 13.40-15.25. 

Hvis man ønsker at blive konfir-
meret i 2018 og ikke går på Vester 
Hornum skole, skal man kontakte 
sognepræsten.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Menighedsråds-
møde 
Der afholdes menighedsrådsmøde tors- 
dag den 16 august kl. 19.00. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige 
og dagsordner og referater kan fås ved 
henvendelse til sognepræsten.

Ruingudstjeneste
Tirsdag den 14. august kl. 19.00 afhol-
des der ruingudstjeneste i Gatten i de 
smukke omgivelser ved Sjørup sø. 

Gudstjenesten afholdes i samarbejde 
med Gatten borgerforening. Musikken 
står et spillemandsorkester med bl.a. 
Lasse Jensen på harmonika for og for-
håbentlig bliver vejret godt. 

Der vil være skiltet på Svenstrupvej hvor 
man skal ned.

Pilgrims-
gudstjeneste
Som gudstjeneste afholdes der den 
2. september kl. 10.30 en minipil-
grimsvandring. 

Det både starter og slutter i Hyllebjerg 
kirke. Vi vil med en overskuelig gåtur i 
området ved kirken skabe mulighed for 
tanke og refleksion på en anden måde 
end til en almindelig gudstjeneste.

Med kajak 
til Istanbul
Sidste efterår ro-
ede Thomas Frank, 
domprost i Viborg 
domkirke, 3526 km. 
på floder i Rusland, 
Hviderusland, Ukra-
ine og via Sorteha-
vet til Istanbul. Den 
samme rute som vi-
kingerne formentlig 
benyttede på deres østgående togter. 

Thomas Frank kommer torsdag d. 6 
september kl 19.00 fortæller om sine 
oplevelser og hvad han fik ud af turen.

Høst-
gudstjeneste
Årets høstgudstjeneste afholdes den 23 
september kl. 10.30 i Hyllebjerg kirke.

Kom er vær med til en familievenlig 
gudstjeneste, hvor vi skal takke for den 
høst der er kommet i årets løb
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Konfirmandfilm
Som nævnt i seneste kirkeblad lavede 
årets konfirmander i januar og februar 
nogle film over temaet ”De 10 bud”. 
Til selve filmfestivalen vandt filmen la-
vet af Kristinna Maria Gralander, Me-

lanie Rabøl Jørgensen og Sara Isabell 
Guldmann både 3. præmie og prisen 
for bedste visuals. 
Filmene fra festivalen kan ses på 
hjemmesiden kirke.tv
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SIDEN SIDST

Vester Hornum kirke den 6 maj:
Mikkel Lindhardt Nielsen, Jacob Kjeldsen, Jason Rabøl Jørgensen, Jacob Miguel Steen 
Thomsen, Nathalie Alma Jensen Lange, Melanie Rabøl Jørgensen Signe Nygaard Christen-
sen, Kristinna Maria Gralander, Viktoria Hald Kristensen, Sara Præsius Pilgaard og Emma 
Brinkmann Eriksen.

Hyllebjerg kirke den 29 april  
Leander Holm.

Foto af Leander Holm 
konfirmand

Konfirmander 
i Hyllebjerg og 
Vester Hornum 2018
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SIDEN SIDST

Der blev synget, lyttet og grinet en hel 
del den 31 maj da sognegården var helt 
fyldt til en sang- og fortælleaften ved 
komponist og tidligere højskoleforstan-
der Erik Sommer. 

Det var en aften, hvor der blev fokuse-
ret på andre værdier end dem, der kan 
sættes i banken. 

Vi fik sunget sange fra forskellige dele 
af højskolesangbogen og indimellem 
fortalte Erik Sommer indlevende om 
sangene og fortællinger fra hans liv der 
passede til. 

Sangaften i sognegården

Den 2. april var der graverskifte i 
Flejsborg. 

Efter 21 år i stillingen valgte Bent 
Kristensen at gå på pension. I ste-
det er ansat Maibritt Johansen der 
kommer fra en stilling som graver 
ved Gunderup kirke. 

Tak til Bent for hans mange år som 
ansat i kirken og det engagement 
han har lagt i sit job. Og vi håber at 
i vil tage godt imod Maibritt.

Ny graver
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1. maj blev jeg ansat som koordinator 
ved Folkekirkens Familiestøtte til at ko-
ordinere vores arbejde i Vesthimmer-
lands Provsti. Jeg vil her gerne præsen-
tere det nye tiltag. 
Mit navn er Anne Marie Nedergaard og 
jeg har en baggrund som folkeskolelæ-
rer, hvor jeg har arbejdet som trivselslæ-
rer i en del år. 

Hvad er Folkekirkens Familiestøtte? 
Kort fortalt tilbyder Folkekirkens Fami-
liestøtte sparring til forældre med børn i 
alderen 0-17 år, som ønsker opbakning 
til at skabe bedre trivsel i hjemmet. 
Det kan f.eks. handle om at genoprette 
god kommunikation i hjemmet. Det kan 
handle om sparring på emnet opdra-
gelse eller det kan handle om at skabe 
overskud og struktur i en presset hver-
dagen, eller andre udfordringer familien 
oplever som et problem. 
Problemer som er for små til, at det of-
fentlige skal tilbyde hjælp, men proble-
mer som alligevel fylder noget i hverda-
gen og som rammer børn og voksnes 
trivsel. 

Vores tilbud til børnefamilier 
Forældre får støtte til at skabe trivsel i 
hjemmet gennem vores forskellige til-
bud: 
- Forældreven i hjemmet, som er en 
frivillig, der kommer regelmæssigt i en 
periode og støtter forældrene med de 
udfordringer, som de gerne vil arbejde 
på at ændre. 
- Kommunikationskurser for par og skil-
te forældre med efterfølgende opfølg-
ning i hjemmet. (PREP og KIFF). 

Har du og din familie brug for nye in-
put eller opbakning til at ændre vaner i 

familielivet, eller kender du nogen, der 
kunne have brug for os, så kontakt me-
get gerne undertegnede. 

Vil du være med til at støtte 
børnefamilier her i sognet? 
Som frivillig er det vigtigste er, at du har 
tid at give af, er god til at lytte og kan 
lide at snakke med andre mennesker. I 
Folkekirkens Familiestøtte har vi erfaret, 
at der ikke skal meget til, for at der kan 
ske en positiv forandring i den enkelte 
familie. 
Som frivillig bliver du guidet i at skulle 
ud i en anden families hjem, og du vil 
altid kunne sparre med mig. Det er vig-
tigt at understrege, at du som frivillig er 
medmenneske og støtteperson – ikke 
behandler. 

Kontakt 
Vil du vide mere er du 
meget velkommen til 
at kontakte mig. Jeg 
har kontor i provsti-
kontoret Messevej 2 
i Aars, men kan også 
træffes i sognegårde/
kirkecentre i provsti-
erne efter aftale. 

Desuden kan jeg kontaktes på telefon 
40 1196 80 eller på mail: amne@km.dk

Jeg glæder mig til samarbejdet og ser 
frem til, at vi i fællesskab kan etablere 
Folkekirkens Familiestøtte som en vig-
tig medspiller i børnefamiliernes liv i 
Vesthimmerlands Provsti. 

Du finder os også på Facebook: Folke-
kirkens Familiestøtte Vesthimmerland.

 Folkekirkens Familiestøtte 
- et nyt tiltag i Vesthimmerlands Provsti 
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SIDEN SIDST

Agathe Elvilda Christensen
Begravet fra Flejsborg Kirke 
den 24. marts

Amalie Berntsen
Begravet fra Vester Hornum Kirke 
den 13. april

Svend Nystrup
Bisat fra Vester Hornum Kirke 
den 14. april

SIDEN SIDST 
 

Dem mistede vi: 

Svend Aage Karlsen. Begravet fra Vester Hornum Kirke den 16. december 

Jens Sørensen. Begravet fra Vester Hornum Kirke den 21. december. 

 

 

 

 

Døbte: 

Asger Schaumburg Viborg. Døbt i Vester Hornum Kirke den 7. januar. 

Thea Kollerup Nielsen. Døbt i Vester Hornum Kirke den 7. januar. 

Oliver Thomas Holm Fournais. Døbt i Vester Hornum Kirke den 4. februar. 

 

 

SIDEN SIDST 
 

Luciagudstjeneste 

Søndag	d.	10	december	havde	vi	Luciagudstjeneste	hvor	elever	fra	4.	og	5.	klasse	gik	
luciaoptog	og	sang	rigtig	flot.	Til	selve	gudstjenesten	hørte	vi	lidt	om	hvem	Lucia	var	og	
om	at	Gud	vil	være	vores	lampe.	Bagefter	gudstjenesten	fik	vi	serveret	lussebrød.	

	

	

DEM 
MISTEDE 
VI:

Døbte:
Malthe Lemvight Bojer
Døbt i Vester Hornum Kirke 
den 10. marts.

Anker Bøtzau Jensen
Døbt i Vester Hornum Kirke 
den 20. maj

Den 26. april var der ”Cash i kirken” i 
Vester Hornum dvs. Karsten Holm og 
hans Cash-trio holdt et koncertfore-
drag om Johnny Cash i en propfyldt 
kirke. De fortalte om Johnny Cash’ liv 
og hans op- og nedture og hvordan han 
kom igennem nedturene. Og så spillede 
de et lille udpluk af hans sange. Både 
hans hits, men også lidt mindre kendte 
sange. 

En fantastisk aften og vi kan se frem til 
at Karsten Holm kommer igen næste 
år til april. Denne gang med ”Cohen i 
kirken”.

Cash i kirken
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BESØGSTJENESTEN
til glæde for dig og andre
Benyt Røde kors-besøgstjenesten, 
hvis du føler dig ensom og mangler 
et andet menneske at snakke med. 
Så vil du hver uge kunne få besøg 
af en besøgsven, som har overskud 
til at lyse lidt op i din hverdag.
Henvendelse til Mette Petersen 
23 39 13 62.

VÅGETJENESTEN
RØDE KORS
AARS / AALESTRUP
Er et frivilligt tilbud om en hjælpen-
de hånd i den sidste svære tid, til 
den døende og dennes pårørende. 
Gruppen består af kompetente vå-
gersker, der stiller sig til rådighed 
alle årets dage i døgnets 24 timer.
Henvendelse til Elin Winther,
tlf. 23 45 50 13.

Fødsel:
Hvis forældrene ikke er gift, afleveres 
senest 14 dage efter fødslen en såkaldt 
omsorgs- og ansvarserklæring, der kan 
udskrives fra personregistrering.dk eller 
fås af sognepræsten. Erklæringen kan 
desuden sendes ind ved brug af NemID 
via borger.dk.

Navngivning:
Børn skal navngives, inden de er 6 må-
neder gamle. Ønsker man ikke at få bar-
net navngivet i forbindelse med en dåb 
inden for det første halve år, kan barnet 
navngives ved at indsende en blanket, 
der kan skrives ud fra personregistre-
ring.dk eller fås ved præsten. Navngiv-
ning kan desuden foretages ved benyt-
telse af NemID på borger.dk. 

Dåb:
Aftales med præsten. Forud for dåben 
kommer præsten ud og har en samtale 
med forældrene om dåben. Barnet skal 
have mellem to og fem faddere. 

Vielse:
Aftales med præsten. Inden vielsen 
skal man have udstedt en prøvelsesat-
test ved kommunen. Prøvelsesattesten 
må højst være fire måneder gammel på 
datoen for vielsen. Hvis man ønsker at 
skifte navn på bryllupsdagen, kan man 
få vejledning hos præsten eller på bor-
ger.dk.

Navneændring:
Der skal som udgangspunkt betales for 
navneændringer. Visse efternavne må 
alle tage, andre er beskyttede og må 
kun tages, når man kan bevise et til-
hørsforhold til navnet eller når man får 

samtykke fra alle, der bærer navnet. Alt 
dette kan man læse mere om på www.
borger.dk, eller du kan henvende dig til 
præsten. Ansøgninger om navneæn-
dringer kan indsendes ved brug af Ne-
mID via borger.dk.

Begravelse/bisættelse:
Aftales med præsten, evt. gennem en 
bedemand. Valg af gravsted m.v. afta-
les med graveren ved den pågældende 
kirke.

HVAD GØR JEG VED....
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GUDSTJENESTER
Juli - August  September 2018

RABØL A/S

V. HORNUM      HYLLEBJERG     FLEJSBORGDATO Præst

Vidste du:
At du kan finde oplysninger om dit sogn og din kirke på www.sogn.dk? 

Går du ind på et af vore sogne, kan du yderligere finde tidspunkter for gudstjenesterne 
i sognene. Du kan også dowvloade en app til din smart phone. Den hedder kirkekalenderen 

og giver dig mulighed for at finde ud af, hvornår der er gudstjeneste i dit område.

RHM = Rasmus Hauge Madsen  ·  NIJ = Niels Iver Juul  ·  A = Altergang under gudstjenesten

                  

  1/7 3 s. e. trinitatis   10.30 A RHM       

  8/7 4 s. e. trinitatis 10.30 A   RHM

15/7 5 s. e. trinitatis  9.00 A  NIJ

22/7 6 s. e. trinitatis   10.30 A NIJ

29/7 7 s. e. trinitatis 9.00 A   NIJ

  5/8 8 s. e. trinitatis  10.30 A  RHM

12/8 9 s. e. trinitatis 9.00 A   RHM

14/8    19.00 RHM 

19/8 10 s. e. trinitatis 10.30 A   RHM

26/8 11 s. e. trinitatis   10.30 A RHM

  2/9 12 s. e. trinitatis                                         10.30   RHM

  9/9 13 s. e. trinitatis   9.00 A NIJ

16/9 14 s. e. trinitatis 10.30 A   RHM

23/9 15. s. e. trinitatis                                       10.30 A    RHM

30/9 15. s. e. trinitatis   9.00 A NIJ

Pilgrimsgudstj.

Ruingudstjeneste i Gatten 
ved kirkeruinen ved Sjørup sø

Høstgudstj.


