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ADRESSER:
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. 24 90 00 23.

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.

Akvarelmalerierne på forsiden er malet af Helle Nøhr.
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Kort og godt om kristendommen

Allehelgensdag og Halloween
Allehelgensdag og Halloween er to traditioner der begge er i stigende popularitet. Allehelgensdag er den dag hvor
der er næst flest kirke kun overgået af
juleaften og halloween er med lynfart
kommet hertil fra USA og vundet indpas næsten alle steder. Det er to ting
der har noget fælles forhistorie, men ellers er vokset fra hinanden og i dag ikke
fungerer så godt sammen, men fint som
to forskellige traditioner.
Allehelgensdag
Allehelgensdag som ligger 1. søndag i
november er en dag, hvor vi mindes de
afdøde.

Denne tradition med at mindes afdøde
og helgener går tilbage næsten til kirkens første år. Den havde dog forskellige datoer. I 835 under pave Gregor d.
4. blev datoen flyttet til den 1. november
måske for at udkonkurrere den keltiske
fest Samhain der lå der.
Mens Danmark var katolsk fejrede man
allehelgen den 1. november og allesjælesdag den 2. november. Allehelgen
mindes og hyldede man kirkens helgener. Altså afdøde, som har levet et særligt kristent liv og derfor er blevet helgenkåret af kirken. Allesjælesdage bad
man for alle andre døde som ikke var
i himlen endnu, men blev pint i skærsilden.
Efter reformationen hvor troen på
skærsilden og helgendyrkelse begge
blev afskaffet, blev de to dage samlet
i en som blev kaldt allehelgensdag og i
1700-tallet blev den fejring flyttet til første søndag i november.
Hvem er helgener i dag
Hvorfor kalder vi så denne dag for allehelgensdag hvis ikke vi dyrker helgener
mere.
I dag betragter vi i kirken alle afdøde
kristne som helgener. Ordet kommer fra
ordet hellig som bl.a. betyder frelst, hvilket vi tror på at alle kristne bliver. Derudover var en helgen en person som
stod som et forbillede for alle andre
kristne. Jeg tror ikke at man skal kåres
som helgen, for at være et forbillede. De
fleste af de døde, vi mindes, er på hver
deres måder forbilleder for os. Mennesker som vi har lært noget af. Og på
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den måde kan de mennesker vi mindes
allehelgensdag også stå som helgener
for os.
Halloween
Halloween handler ikke rigtig om afdøde, men mere om generel uhygge, forskellige uhyggelige væsener og græskar
med lys i. Ordet halloween er en sammentrækning af All Hallow’s evening.
Altså allehelgensaften. Allehelgensaften
lå den 31. oktober og blev fejret forskelligt fra land til land. I Irland blev traditionerne fra Samhain som allehelgen jo
skulle udkonkurrere bibeholdt. Samhain
var en høstfest og kelternes nytår, men
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samtidig også det tidspunkt hvor dem
der var døde i løbet af året rejste til de
dødes rige. De døde var derfor mere
synlige og færdedes som ånder blandt
de levende. Blandt andet for at skræmme onde ånder bort tændte man bål og
man bar masker for at narre ånderne til
at tro, at man selv var en ånd.
Der kom yderligere traditioner til som
havde med den katolske fejring at gøre.
Bl.a. gik børn fra dør til dør og fik allesjæleskager imod at de bad for afdøde
mennesker.
Irske immigranter tog Halloweenfejringen med til USA hvor man havde mange
græskar og traditionen fra Irland med at
lave lygter i roer blev afløst af græskarlygter. Derudover blev det gennem Hollywood en del af en gyserfilmstradition
og derved sammenbragt med vampyrer, varulve og mange andre uhyggelige
væsener.
Skal ikke sammenblandes
Allehelgen og Halloween er to dage der
på hver deres måde har værdi. Men på
trods af en fælles forhistorie er de vokset så meget fra hinanden, at det nok
vil gøre mere skade end gavn hvis man
blander dem sammen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

LOPPEMARKED:
Der afholdes loppemarked i FDFhuset lørdag den 24. november
fra kl. 10.00 - 13.00.
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.

Strikkeklubben:
Vi mødes sidste torsdag i hver måned. Tid og sted er hver gang kl.
14.00 i Sognegården.
Datoerne er torsdag den 25. oktober og torsdag den 29. november.
Velkommen til hygge og snak i selskab med andre strikkeglade!
Kontaktperson:
Kirsten Madsen, tlf. 9866 3024.

Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsrådsmøde
torsdag den 4. oktober og den
22. november kl. 19.00.
Menighedsrådsmøderne er offentlige og dagsordner og referater kan
fås ved henvendelse til sognepræsten.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Alle helgens søndag

Jagtgudstjeneste

Den 4. november er Alle helgens søndag. Det er søndagen hvor vi mindes
de døde, både dem vi selv har mistet og alle mennesker, som har båret
den kristne tro videre gennem generationer.
Vi afholder denne dag gudstjeneste
kl. 14.00 i Flejsborg kirke og kl. 19.00
i Vester Hornum
kirke.
Vi vil læse navnene
op på dem, der er
døde i pastoratet
i løbet af året og
man vil få mulighed
for at tænde et lys
for dem eller andre
man tænker på.

Den 18. november Kl. 10.30 afholdes
der jagtgudstjeneste i samarbejde med
Nordvesthimmerlands Jagtforening. Vi
starter med en gudstjeneste med jagttema og derefter er der spisning på skydecentret.

Smil på dødens Avenue
Onsdag d. 31. oktober kl 19.00 kommer Jesper Grønkjær der drager på ekspeditioner til klodens fjerneste
afkroge, for at optræde som tryllekunstner hos befolkningsgrupper uendelig fjernt fra det liv vi kender i Danmark. Jespers mission er at vise, at smilet er det sprog
vi alle taler. I foredraget “Smil på Dødens Avenue” viser
han fotos og tv-klip fra sine rejser rundt i verden. Også fra
hans mest farefulde rejse, hvor han var i Honduras, der
med 20 mord om dagen er verdens farligste land.
Jesper mener at smilet er det der skaber håb, og er noget
vi alle er født med. Men hvis smilet er forsvundet, hvor
er det så forsvundet hen – og vil det kunne genskabes?
Foredraget er ikke blot om at rejse ud i verden, men i lige så høj grad en fortælling om at rejse ind i sig selv. Derind hvor man skal tage ansvar for sit eget
liv og finde de gode værdier i tilværelsen. Og derind hvor man skal tage livtag
med sine fordomme om andre mennesker. Det er en varm og smuk beretning
om næstekærlighed, om at finde noget godt i alle ønsker, og om at finde håb
midt i håbløsheden.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Adventskoncert
Søndag den 26. november kl. 19.00
er der adventskoncert i Vester Hornum
kirke med Farsøkoret under ledelse af
Kirsten Svensmark.
Efter koncerten serveres der kaffe og
kage i sognegården.

Adventsgudstjeneste
Traditionen tro er der adventsgudstjeneste i Hyllebjerg kirke den 1. søndag
i advent, den 2. december kl 10.30 arrangeret i samarbejde med borgerforeningen i Hyllebjerg.
Vi mødes til en kort
gudstjeneste i kirken, skal ud og finde
julemanden og slutter af med gløgg og
æbleskiver.

FDF Julegudstjeneste
Onsdag den 12. december kl. 19.00 er
der FDF-julegudstjeneste i Vester Hornum kirke hvor alle er velkommen. Det
bliver en kort og børnevenlig gudstjeneste!

Luciagudstjeneste
Lucia-gudstjenesten ligger i år den 9
december som er 2. søndag i advent.
Vi mødes kl. 10.30 i Flejsborg kirke,
hvor elever fra skolen går Lucia-optog.
Bagefter serveres der kaffe, saft og lusse-brød.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Nytårsgudstjeneste
Den 31. december kl. 15.00 er der nytårsgudstjeneste i Vester Hornum Kirke.
En festlig gudstjeneste
hvor der er mulighed for
at tænke tilbage og takke
for året, som gik. Men
også for at tænke fremad
med hver vores håb og
ønsker for det nye år.
Efter gudstjenesten mødes vi i våbenhuset for at
ønske hinanden et godt
nytår. Menighedsrådet er
vært ved et nytårstraktement bestående af champagne og kransekage.

Nytårskoncert
Torsdag den 10. januar kl. 19.00 er der nytårskoncert i Hyllebjerg Kirke med
duoen Schmidt/Rosendahl. De elsker at underholde, og de vil med talte introduktioner til deres varierede og tilgængelige repertoire lade nytårsmusikken tale
direkte til dine sanser.
Schmidt/Rosendahl er en ung og charmerende duo for orgel og violin. De har
uddannelser fra Berlin, Esbjerg og Århus på deres CV og har bl.a. spillet koncerter i Hamborg og London.
Schmidt/Rosendahl
spiller
med et glimt i øjet og en smittende livsglæde.
Programmet byder på en
blandet buket værker som
bl.a. indeholder Bachs “Air”,
Händels “Largo", Strauß’ “An
der schönen blauen Donau",
“Radetzky-marchen” foruden
Elgars “Pomp & Circumstance” .
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SIDEN SIDST

Sankt Hans
Den 23. juni fejrede vi Sankt
Hans i FDF-huset.
Vi startede fællesspisning og
havde derefter gudstjeneste
hvor vi bl.a. hørte om Johannes Døberen og fortællingen
om ”De tre bukke bruse” fortalt
med hjælp fra fdf’erne og tomme flakser.
Vi havde som båltale besøg af
2 hekse på vej til Bloksbjerg og
da de var fløjet videre gik vi ud
og tændte et bål der i tørken
brændte hurtigt ned.
Efter bålet var der kaffe og kage i FDF-huset. En rigtig hyggelig aften og tak til alle
der enten hjalp eller deltog.

Døbte:
Villads Overvad Laursen
Døbt i Vester Hornum Kirke
den 8. juli.
Anna Bengtsson Volder
Døbt i Vester Hornum Kirke
den 11. august.
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SIDEN SIDST

Ruingudstjeneste
Tirsdag den 14. august blev der blev
der igen afholdt ruingudstjeneste ved
kirkeruinen i Gatten. Som sidste år var
det lidt spændende, om det ville holde
tørt. Men selvom det en time inden regnede i Flejsborg og andre steder omkring, nåede regnen aldrig til Gatten og
vi kunne fejre gudstjeneste i tørvejr.
Prædikenen handlede om den danske
sommers lunefulde vejr og om hvordan
Gud, i modsætning til det, er til at stole
på.
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Derudover var musikken til salmesangen akkompagneret flot af et spillemandsorkester på violin og harmonika.
Efter gudstjenesten forsatte musikken
lidt endnu, mens vi andre kunne nyde
kaffe og kage samt gode samtaler.
Tak til alle for en rigtig god aften.
Tak til deltagerne, de medvirkende og
arrangørerne for en god aften.

HVAD GØR JEG VED....
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 måneder gamle. Ønsker man ikke at få barnet 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 personregistrering.dk eller fås ved præsten. Navngivning kan desuden foretages ved benyttelse 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 prøvelsesattest 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 borger.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 tilhørsforhold 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 navneændringer kan indsendes ved brug af NemID via borger.dk.
Begravelse/bisættelse:
Aftales med præsten, evt. gennem en
bedemand. Valg af gravsted m.v. aftales med graveren ved den pågældende
kirke.

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 hjælpende hånd i den sidste svære tid, til
den døende og dennes pårørende.
Gruppen består af kompetente vågersker, der stiller sig til rådighed
alle årets dage i døgnets 24 timer.
Henvendelse til Elin Winther,
tlf. 23 45 50 13.
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GUDSTJENESTER

Oktober - November - December 2018
DATO

07/10
14/10
21/10
28/10
04/11
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12
12/12
16/12
23/12
24/12
25/12
26/12
30/12
31/12

V. HORNUM

HYLLEBJERG

FLEJSBORG

Præst

19. s. e. trinitatis
9.00
10.30 A		
RHM
20. s. e. trinitatis		
9.00
10.30 A
RHM
21. s. e. trinitatis
10.30 A			
RHM
22. s. e. trinitatis 		
9.00 A		
NIJ
Alle helgen
19.00		
14.00
RHM
24. s. e. trinitatis		
10.30 A		
RHM
25. s. e. trinitatis			
10.30 Jagtgudstj. RHM
S. s. i kirkeåret
10.30 A		
9.00
RHM
1. s. i advent		
10.30 		
RHM
2. s. i advent
9.00		
10.30 A Lucia RHM
19.00 FDF julegudstj.			 RHM
3. s. i advent		
10.30 A		
RHM
4. s. i advent
		
9.00 A
NIJ
Juleaften
16.15
14.00
15.00
RHM
1. Juledag			
10.30 A
RHM
2. Juledag
10.30 A			
RHM
Julesøndag		
10.30 A
RHM
Nytårsaften
15.00 			
RHM

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

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.
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