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Pastoratets hjemmeside:

Plejecentergudstjeneste
Tirsdag 14.30

3. okt. i hus B
Superlandsbyen:
www.superlandsbyen.dk
Kørselsordning torsdage:
Hedegaards bus henter:
Plejecenter
14.45
Ejstrupvej /Næssundvej 14.47
Hvidbjerg kirke
14.50
Gl. Møllevej 80
14.53
Gl. Møllevej 49
14.55
Gl. Møllevej 41
14.57
Kirkehuset
15.00
Ring til Hedegaards bus, tlf. 9776 2555
hvis du har brug for at blive hentet på
egen adresse. Det kan godt lade sig gøre

Kirkebil:
Ring i god tid
(helst dagen før)

Dan taxa
Tlf.: 9772 4711
Husk at der er fri kirkebil til alle gudstjenester, samt
til kirkelige arrangementer i pastoratet.

www.svmp.dk
Deadline: 15. november

Stof til næste Sydvestmors Kirke- og beboerblad
indleveres til mikkelsbakke@gmail.com
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Præstens hjørne
Alt i livet har sin egen tid:
Tid til at fødes og tid til at dø
Tid til at plante og tid til at høste
Tid til at bryde ned og tid til at bygge op
Tid til at græde og tid til at le,
Tid til at sørge og tid til at danse
Tid til tavshed og tid til at tale
Ord fra ”Prædikerens bog” i bibelen.
Mange Guds ord er siden talt. Jeg har forsøgt at være tro mod mit
kald og ærlig i ord. Ikke tale ”i slidte kirkefloskler”. Forsøgt at gøre
Jesu Kristi ord levende ind i vor verden lige nu.
For mig selv hænger verden slet ikke sammen uden ved det, som
Kristus har lært og vist os. Kristus lader os se sammenhængen mellem Gud og os.
Stod jeg med én, der netop havde mistet,
men aldrig havde tænkt så dybt over ting før, indså vi pludselig
sammen, hvorfor Jesus Kristus – og hans løfte ved døbefonten - er
livsnødvendige for os.
At vi i dåben er ”genfødt” til et levende håb. Når al anden trøst ikke
rækker, så er der trøst i håb og tro. ……… Tro og tvivl?
I salme 321 v. 4 synger vi:
”O vidundertro!
Du slår over dybet din gyngende bro
som isgangen trodser i brusende strand”
Som pur ung besteg jeg vilde Alpebjerge. Oplevede det selv: den
gyngende, vaklende isgang over dyb afgrund i tåge. Vi tabte et fotografiapparat. Det faldt og faldt og faldt. Længe kunne vi stadig høre
det ramle mod isvæg og klipper, 1100 meter ned, vi, der med jernpigge under støvlerne klamrede os til hakke og tovline og til hinanden.
Så billedligt kunne Grundtvig digte om vores situation: Vi ved jo
ikke noget, men vi aner og håber, at der må være noget.
At over dybet slår troen og håbet gyngende bro til Guds kærlighedsvæld.
fortsættes
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Præstens hjørne fortsat
Jesus Kristus er den bro for os.
Kristus kalder sig også ”vintræet”. Vi er grenene. Eller ”døren”.
Døren ind til stalden, hvor hans hjord kan flygte ind
fra uvejr og vilde dyr.
Jesus sammenligner sig med mange ting: Kalder sig ”vores gode
hyrde”.
Kalder sig ”verdens lys”. Jesus siger:
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”!
Jesus Kristus kom til vor verden. Talte med mennesker dengang.
Var sammen med dem her i livet. Han var deres trøst og BRO i
spændet mellem tvivl og tro.
Også jeg har nu ”gået post” som enkelt led i kæden af apostle med
glædeligt budskab fra Jesus Kristus. Evangelium.
Nogen nåede jeg ikke til tiden, andre nåede jeg flere gange, sådan er
hyrdens vilkår. Jeg tror på, at der, hvor jeg ikke rakte, fylder Kristus
selv det i vægtskålen, der mangler.
Kære alle i Redsted-Hvidbjerg-Agerø – og nu de sidste år: alle i hele Sydvestmors pastorat, også Karby, Rakkeby, Tæbring:
Hjertelig tak for alle dage og år med Jer.
I lyst og nød. Tak for al jeres hjertelighed imod mig, hver især på
Jeres måde.
Dybt taknemmelig er jeg, over at I – på demokratisk vis - kaldte mig
til at være jeres pastor (=hyrde).
At jeg fik lov at dele livet med Jer. Og leve med jer her på jordens
yndigste plet: ”Skønneste Mors”.
Nu er det
Tid til at slutte med mine ord.
Tid til at kalde en ny pastor!
Hjertelig TAK!
Anne Holck
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Formand Gudrun Noesgaards afskedsord
”Sig

nærmer tiden…….” lyder den
første strofe i St. St. Blichers sang.
Måske teksten er skrevet i en anden
anledning….. men vores dejlige
præst gennem 25 år, Anne Holck,
kan i disse dage ret så virkelighedstro synge med på sangen.
For også hun nærmer sig sin afslutning på præstegerningen i vores
område. Anne har vel nærmest været en ”institution” i sig selv –
kendt og skattet af både ung som
gammel.
Anne har ”brændt for sit job”. Her
kan man virkelig tale om et præstekald.
Hun har altid været klar til at rykke
ud i gode, men ikke mindst i de
svære situationer.
Vi har meget at sige Anne tak for!
Samtidig med at Anne afslutter sin
præstegerning, har hun 25 års jubi-

læum og fylder 69 + 1 år….. ”Hele
tre ting”
Selvfølgelig skal hun fejres med
manér, og det håber vi, alle i området vil være med til.
Som det fremgår af kirkebladet,
holdt Anne den sidste gudstjeneste
i Hvidbjerg søndag den 24. september klokken 10.30. Efter gudstjenesten blev der serveret kransekage
og et glas champagne.
I Agerø kirke d. 1. okt. kl. 10,30 vil
der ligeledes være en lille overraskelse.
Anne holder sin afskedsprædiken i
Redsted søndag den 22. oktober
klokken 10.30. Efterfølgende inviteres alle til hyggeligt samvær incl.
spisning.
Nærmere herom følger nedenfor.
….Gudrun Noesgaard

Gave til Anne Holck og afskedsfest
Ang. fælles gave til Anne Holck, er der oprettet en konto, hvor
man kan sætte pengene (pris 75,- pr. person), Kontoen er oprettet i Frøslev-Mollerup sparekasse, og det skal indbetales inden
d. 15. okt. på kontonr.: 9133 1530013 - Husk at angive tydeligt
navn og adresse som indbetaler.
Tilmelding til afskedsfesten i Redsted sognegård d. 22. okt.
senest d. 15. okt. kan ske til: Formand Gudrun Noesgaard 2335
7855 eller Kirkeværge Gudrun Lauridsen 5258 2638 .

Vores nye præst
Vores nye præst pr 1. december hedder Christian Rønlev Berwald.
Han er 30 år og bor med sin hustru pt. i Struer.
Se også næste side
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Ordination - Babysalmesang –Tirsdagshjørnet - Torsdagscafé
Christian, vores nye præst, har ikke
været i embede før, så han skal først
ordineres og det sker ved en festgudstjeneste i Budolfi Domkirke i
Aalborg onsdag den 29. november.

Alle i pastoratet er velkommen til
at deltage i ordinations-gudstjenesten i Aalborg. Der vil blive arrangeret fælles bustransport. Tid og
sted se dagspressen og hjemmeside.

Babysalmesang

Der tilbydes ikke babysalmesang i Agerø for tiden, men der er mulighed for at
deltage i Vejerslev kirke (9776 7029) og i Nykøbing kirke.(9772 0530)

Tirsdagshjørnet!
I Kirkehuset, Vindbakken 16, 7970 Redsted
Vi mødes hver 14 dag til 2. december
Kontakt Birthe E. Silkjær 4015 4131, Arne Silkjær 5115 9505

Torsdags Café i Kirkehuset ( Kørselsliste side 2)
Leder Lise Sørensen: 97 10 24 11
Torsdag d. 12. okt.. kl. 15.00 -17.00
Torsdag d. 2. nov. kl. 15.00 -17.00
Torsdag d. 30. nov. kl. 12.00 -16.00 Julemiddag!
Afgang fra Plejecenteret kl. 11.45

Meditationsgruppen ved Karby kirke
I Karby kirke inviteres der til meditation hver tirsdag fra kl. 17-18.
Vi starter med at synge og har derefter en grundig afspænding af kroppen,
inden vi mediterer i stilhed ca en halv time rundt om lysgloben. Alle er
velkomne, det er gratis at deltage.

Stilletid i Tæbring kirke. Mandage hver uge kl. 16.30 - 17.00.
Dagliglivet er fyldt med aktiviteter og vi er ofte meget "på".
Der kan være brug for et pusterum. I kirken kan du holde en
pause med stilhed og ro. Vi kalder det Stilletid.
Vi starter med en salme og en tekstlæsning.
Så er der 10 - 15 minutters stilhed til eftertanke og bøn.
Som afrunding en bøn og rolig musik.
Velkommen!
Birthe Silkjær
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”Voksenkonfirmand ekskursion

Sydvestmors, Frøslev, og Lødderup pastorater
inviterer til
”Voksenkonfirmand ekskursion”
til Jelling – Roskilde – København – Sorø
Forslag til Program for Turen:

Uge 9. Fredag d. 2. til søndag d. 4. marts. 2018
Fredag: Jelling: Danmark kristnes – Roskilde domkirke – Indlogering Rockmesse i ungdomskirken på Nørrebro – Natkirke.
Lørdag: Synagogen – Domkirken – ”Fedtekælderen” (Kirkens korshærs
varmestue) – Den katolske og den Russisk ortodokse kirke – aften: Kgl.
teater. – spisning og hygge
Søndag: Den bedste højmesse (i København eller omegn) der byder sig
til. Derefter hjem over Sorø, Ingemanns hus m.v.
Ændringer kan forekomme.
Turens pris bliver ca. kr. 3.000
(for transport, to overnatninger, teaterbillet og forplejning).
Angiv navn, adresse, mail, tlf./mobil.
Tilmelding senest 1. december til Kirke- og kulturmedarbejder.
Arne Silkjær: mail: arnesilkjaer@outlook.dk Mobil 5115 9505.

Konfirmanderne 2017-18
Konfirmanderne fra Frøslev og Sydvestmors pastorat, forventes at tage
af sted på en lignende ekskursion fredag d. 16. – 18. marts 2018.
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Konfirmander - Minikonfirmander
Konfirmander
24. okt. tirsdag kl. 8.00-9.40 Almindelig undervisning starter og kører hver tirsdag morgen.

Datoerne for Konfirmationer i 2018 bliver:
Hvidbjerg: St. Bededag, fredag 27. april kl. 10.00
Tæbring: St. Bededag, fredag 27. april kl. 10.00
Redsted: søndag den 29. april kl. 10.00
Karby: søndag den 6. maj kl. 10.00
Om Agerø og Rakkeby kan aftales, hvis der melder sig konfirmander derfra.
Kr. Himmelfarts dag torsdag den 10 maj kl. 10.00 kommer da sandsynligvis på tale, vedkommende familier vil blive spurgt, hvad der passer bedst.

Minikonfirmander i Redsted.

Juniorkonfirmander i Frøslev

Tilmelding til Arne Silkjær
Oktober
51159505/
25.10.
arnesilkjaer@outlook.dk
November
01.11, 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.
December
03.12. Krybbespil, 06.12., 13.12.
Januar 2018
03.01., 07.01. ”Synge julen ud”
10.01., 17.01., 24.01., 31.01.
Februar
07.02., 21.02., 28.02.
Marts
07.03.,
15.03. Afslutning m. diplom

Tilmelding til Arne Silkjær
Oktober
51159505/
26.10.
arnesilkjaer@outlook.dk
November
02.11, 09.11., 16.11., 23.11., 30.11.
December
07.12., 10.12. Advent i kirken
13.12. Lucia og adventsfest, 14.12.
Januar 2018
04.01., 11.01., 18.01., 25.01.
Februar
01.02., 08.02., 22.02.
Marts
01.03., 08.03.
11.03. Afslutning m. diplom

Se
også
side
12
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Beretning om menighedudflugten til Børglum

Menighedsudflugt
En blakket augustmorgen hentede
bussen os og forbi pløjemarker og
gyldenmodne marker kørte vi til
Hansted fine, lille romanske kirke og
holdt morgenandagt og hørte lidt om
stedet. Kort derfra ligger Hanstholm
Fyr, og på en plæne med bænke blev
der lukket op for poser med kæmpe
rundstykker og morgenkaffe. Et kort

solstrejf sendte os på vej med bussen
til det store, 1000 årige Børglum
Kloster, og sikken en oplevelse!
Hofjægermesteren, ejer i sjette led,
Hans Rottbøll, viste rundt og fortalte
levende, for det var ikke vejr at høste
i, så han havde tid. Nu er her ikke
mere 500 munke og 600 lægbrødre.
Hvor er der meget at opleve! Kirken,
urtehaven, enestående museer, som

Hans Rottbøll levendegjorde, og så i
det store, tidligere
høloft var en replika
af Bayeux tæppet,
som 12 vendelboer
havde brugt 14 år på
at brodere. Over 70
m. langt, ophængt
med fin lysvirkning
og forklaringer hele
vejen. Og vi fik lækker middelalder-

mad i den store gamle stald. Åh, det
hele var så smukt, også Peter Brandes udstillingen med mange mandshøje vaser. Utrolig vellykket tur.
Den sidste med pastor Anne Holck,
som nu pensioneres

Side 10

Beretning fra færgegudstjenesten 28. juni
FÆRGEGUDSTJENESTE

mellem Thy og Mors og nød skuet,
søluften og den efterfølgende kirkekaffe med herligt hjemmebag. Det
lidt svingende vejr artede sig smukt
under sejladsen og kirkekaffen, før
det igen tog fat med blæst og byger.
Efter postludiet fulgte sommersange
og sømandsviser. Jo, det blev en
dejlig stund blandt pastoratets venner ombord på ”Nessie”.

Sognepræsten stod på broen ombord
på Næssundfærgen og prædikede en
aften! Det var da dejligt. Organist
og kirkesanger fra Karby spillede
salmer og andet godt på harmonikaerne og det blev en rigtig god aftengudstjeneste, mens vi sejlede rundt

Sommervandringerne mellem de syv sognes
"Dybe Brønde"-KIRKERNE.
10. juli startede en flok - ca 40 - på første tur fra Karby kirke. Under
myndig ledelse af Inger.
Denne turs stop var Blaaborg Voldsted, et af de største anlæg, hvor Harald Blåtand skulle have søgt tilflugt mod den tyske kejser - siges det!
Rakkebyfolkene bød på Frikadeller, mens man hørte om Hans KR Hovmøllers gave, lysekronen fra 1907, til minde om hans far.
17. juli gik turen fra Rakkeby til Nørremølles flotte haveanlæg ved bæk
og vandmøllerester. Tæbring Bypark blev besøgt før Tæbringfolkene ser-
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Kirkevandringer - Beboerforeninger
verede tærter. Der blev fortalt om kirkegård og de mange børnegrave foran kirken (Den spanske syge). Hovmøllerlysekrone fra 1906 til moderens
minde
24. juli ad Damsgaardsvej forbi vandmøllen, gennem Votborgs stalde, det
nedrevne mejeri til Damsgaard. Her
fortaltes om Breinholternes store studehandel og familien Overgaard. Menu; Sandwicher ad libitum. Hovmøllerlysekrone fra 1905-til eget minde.
31. juli ad Telefonvejen, forbi Danmarks sidste hestemælkevognskusk, KR. Søndergaard, forbi de 6 3.2 mw
møller i skoven, skydebane, hundeskov til Redsted Kirkes grillpølser.
7. august i regn - eneste gang- ellers dejligt vejr til Hvidbjerg kirkes mellemmader.
14. august til Agerø. Halvvejs fortalte Jens Søndergaard mange gode
Agerøhistorier om smugkroer, svømmende kister og vigtig lyttepost under
2.verdenskrig. Menigheden talte 25 af de 28 indbyggere så vi 40 stod i
Danmarks mindste sogn og nød frikadellerne i det flotte vejr.
21. august slutter vi så i Karby. Og kan give Aakjær ret:
Vi søger slægtens spor i stort og småt - i flinteøksen efter harvens tænder
i mosefundets smykke plumpt og råt - i kirkens kvadre lagt af brede hænder. Svend Andersen

Redsted beboerforening
Alle arrangementer foregår i Redsted sognegård.
Fællesspisning den 16. nov. kl. 18.30
Bankospil den 29. nov. kl. 19.00
Bankospil den 6. dec. kl. 19.00
Juletræsfest den 17. dec. kl. 14.00

Hvidbjerg og Omegens beboerforening.
Fælles spisning i SKF d. 17/11 kl. 18.
Tradionel Rumænsk mad.
NB: Running Dinner udsættes til mæste år

På foreningens vegne:
Birthe Jensen
Canadavej 8,
mobil: 30 74 49 50

Tilmelding senest
d.4/11 til Kristian
Tlf. 20319876
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Luther på Mors 22. september.

Luther på Mors
En dejlig septemberdag blev Martin Luther
og reformationen fejret af store og små i
Nykøbing. Ca. 1400 skolebørn var i gang
fra kl. 9 til 14 med reformationssalmer,
processioner og skuespil. Middelaldergøgl,
500-årig musik, spil og lege skortede det
heller ikke på. I Dueholms Klosterkirke
blev fejret katolske messer på latin og med
bestænkelse af
vievand og
riddersalen var
i brug af præster m. fl. til
fortælling dagen igennem.
På Lilletorv
stod Tetzel og
udstedte afladsbreve med
laksegl og tilgivelse for
egne og afdødes synder.
I nærheden af var Skærsilden. Øens præster
havde travlt alle steder med at tordne mod
dette papistiske uvæsen. Nej, ikke gerninger, men troen
gav frelse. I
bibelen stod
intet om skærsilden og hvordan
man kunne forkorte sin tid dér.
Altså måtte man
kunne læse, for
at forstå, hvad
der stod i bibelen. Det kunne
kun få, så Luther oversatte bibelen fra græsk, hebraisk
og latin, og han oprettede skoler. Morsingske præster og lægfolk underviste, og et

sted skulle
børnene lære
Luthers lille
katekismus, et
andet sted var
der skriveværksted.
Gutenbergs
trykkeri havde
spredt sig til
Viborg, hvor
Hans Tausen levendegjorde reformationens
kernepunkter. To fine gamle bogtryksmaskiner blev flittigt brugt i trykkeriet på Klostertorvet. Der
var også en
mængde Lutherroser, som skolebørnene forud
havde fremstillet
af Hama-perler,
skænket til dagen. De 95 teser,
Luther opslog på
Wittenbergs kirkedør blev demonstreret
hver halve time med fortælling. Fortællegrupper var mange steder, og Anne var ved
”Genezaret Sø” og fortalte om Den barmhjertige Samaritaner og næstekærlighed for
gruppe efter
gruppe. Bag
klosteret serveredes der
middelaldersuppe med
tidens urter,
grovboller og
Luthers bordtaler. Inde på
klosteret var
der smagsprøver på
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Luther på Mors - Morsø kirkehøjskole
mjød og
grovbrød,
pølse og
sennep. Andre steder
falbød de
udklædte
alle mulige
varer og
trommer
kaldte folk
sammen. I kirken og på MCHolmsskolen
blev der sunget Luthersalmer og optrådt.
Øster Jølby Friskole var dog på pladser og
torve og alle de udklædte børn i de mindre
klasser optrådte hele vejen ad Algade med
vigtige scener fra reformationstiden, og alle
var med på ”korsvar” og kommentarer. De
ældste klasser optrådte på scenen på Kirketorvet med et vittigt og dygtigt skuespil:
”Livet er ikke Luther lagkage”. Den 12 –
13 årige Martin Luther var fantastisk god
og de øvrige store børn gav ham i stykket

vældig godt
modspil. Torve og pladser
genlød af lut,
fløjter og
trommer, salmer og sange,
som i middel-

alderen. Koncerten i Riddersalen med
irsk harpe,
mesterligt violinspil og den
svenske
”nyckelharpe”
var helt i dagens ånd. Om
aftenen lød der
”Lutherrock” i Sct. Clements kirke. Det var
en utroligt vellykket dag fra først til sidst.

Den 1. november:
Hans Jørgen Thorsgaard Mortensen:
Nykøbing kirkecenter
Rids af Ruslands historie — med særligt henblik
Foredrag: Onsdage kl. 10.00 — 11.50
på 1917 og 1991.
Den 27. september:
Den 8. november:
Provst Ole Dybro, Tversted:
Erik Overgaard, Randers, tidl. Øster Jølby:
Et foredrag i billeder om den store reformationsHøjskolemanden og præsten Jens Lassen
maler Lucas Cranach den Ældre — Martin LuKnudsen, salmedigteren og forfatter Jakob
thers forbundsfælle og mentor i Wittenberg.
Knudsens far.
Den 15. november:
Den 4. oktober:
Forfatteren Monica Papazu, Randers:
Kapelmester Ove Kruger, Allerød:
Revolutionens katastrofe
Kristendommens betydning for musikken
Den 22. november:
Ingelise Dalberg, Risskov, og Helle Kappel
Den 11. oktober:
Sogne- og sygehuspræst Sigrid W. Kjær, Sen- Kjær, Højbjerg:
Fortællinger af Martin Andersen Neksø om
nels:
Kirke på kanten: om sygehuspræstens arbejde. sære skæbner og stærke kvinder
Den 29. november:
Den 25. oktober:
Sangtime ved Ruth og Svend Andersen
Frans Kappel Øvre:
Billeder fra det nordvestlige Jylland

Morsø Kirkehøjskole efterår 2017

Pris 150 kr. for hele semesteret og 30 kr. for enkeltforedrag. Kaffe 10 kr., brød 10 kr.
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PREP - Menighedsrådets mødedatoer

Nykøbing kirkecenter

Læs meget mere om kurset på vores hjemmeside www.aalborgstift.dk/familiestotte

Mødedatoer for menighedsråd:

Aktivitetsudvalg:
Tirsdag den 24. oktober kl. 16.30 Redsted kirkehus (kage JK)
Kirkebladsudvalg:
? Mandag den 23. okt. kl. 16.30 i Karby konfirmandstue (uden AH)
Karby-Rakkeby-Tæbring menighedsråd: (kl. 19)
Mandag d. 23. okt. kl 19,
Tirsdag den 21.nov.. kl. 17 møde , juleafslutning kl. 18.30
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd:
I Kirkehuset kl. 19: Tirsdag, 11. okt., onsdag, 14. nov.

Side 15

Adresseliste for
Redsted - Hvidbjerg - Agerø kirker

Adresseliste for
Karby - Tæbring - Rakkeby kirker

Sognepræst Anne Holck
Vindbakken 16, 7970 Redsted
Tlf. 9776 2111, e-mail: abh@KM.dk
På mandage (fri) og ved fravær: henvendelse til
sognepræst Benedicte Tønsberg, Næssundvej 488,
7960 Karby, tlf. 9776 1032, e-mail: abt@KM.dk

Sognepræst Benedicte Tønsberg
Næssundvej 488, 7960 Karby
tlf. 9776 1032, mobil: 5120 7409, e-mail: abt@km.dk
træffes bedst mandage-tirsdag, fredag fridag:

Organist Redsted-Hvidbjerg-Agerø
Gunhild Olesen Tlf. 9776 2370. Mobil 2868 7435
Kirkesanger Agerø- Hvidbjerg - Redsted
Alice Hoff Hansen
Tlf. 9776 6276 / mobil 4140 6276 (ikke sms, brug
mobilsvarer) e-mail: sydvest94@gmail.com

KARBY KIRKE
Graver Finn Olesen
tlf. 9776 1502, mobil 6049 8018,
fax.9776 1550, e-mail: umfo@karby.dk

Kirkesanger, fast vikar:
Elise K. Nielsen Tlf. 9776 2801 / 2247 6355
e-mail: elisecanada15@gmail.com
Graver ved Redsted Kirke:
Torben Jensen
Mobil: 4031 2600. Kl. 8.05-16.00
besvares på hverdage, evt. af vikar.
e-mail: torbenmors@hotmail.com
Fri onsdag. Vikar-tlf. også: 9776 6276
Graver ved Hvidbjerg Kirke:
Eva Odgaard Mogensen
Tlf. 9776 2477 / mobil 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Fri fredag. Vikar tlf.: 9776 2202
Graver ved Agerø Kirke:
Jens Kr. Høyer Christensen
mobil 26177291 mail: jchk@live.dk
Formand for Redsted-Hvidbjerg menighedsråd:
Gudrun Noesgaard
Bredkærvej 97, 7700 Thisted
Tlf. 9776 2402 / 2335 7855
Mail: gudrun.noesgaard@gmail.com
Formand for Agerø Menighedsråd
Jens Holm, Agerøvej 42, 7960 Karby
Tlf. 9776 1850, e-mail: utejensholm@gmail.com
Sognehjælper Arne Silkjær,
Tlf. 9776 9505 / 5115 9505
Mail: arnesilkjaer@outlook.dk
Kirkeværger:
Redsted: Lisbeth N. Kristensen: 3069 2585;
Hvidbjerg: Arne Højgaard: 2182 4421;
Agerø: Gudrun Lauridsen: 9776 1169

Sognepræst 50% og 50% stiftspræst for åndeligt søgende

Ved fridage og fravær henvendelse til:
Sognepræst Anne Holck,

Kirkesanger
Henning Iversen
tlf. 9776 1041,mobil: 2330 0441
e-mail: henningiversen@karby.dk
Organist Karby-Tæbring-Rakkeby
Lars V. Lundgreen
Tlf. 9794 1081, mobil: 3052 9266
e-mail : larsvlundgreen@outlook.com
TÆBRING OG RAKKEBY KIRKER
Graver ved Tæbring kirke
Birthe Silkjær
tlf. 9776 9505, mobil: 4015 4131
e-mail: basilkjaer@hotmail.com
Graver ved Rakkeby kirke
Lone Skovgaard Andersen
tlf. 9776 1152, mobil: 4032 1752
e-mail: lonelean@icloud.com
Kirkesanger Tæbring-Rakkeby
Alice Hoff Hansen
tlf. 9776 6276, mobil; 41406276
Menighedsrådsformand
Klaus Nørgaard Mogensen
Ørndrupvej 116, 7960 Karby
tlf: 5124 0002, e-mail: mogenpap@karby.dk
Kasserer for alle 3 kirker:
Finn Schmidt Knudsen
Ørndrupvej 47, 7960 Karby
Tlf: 9776 1271, e-mail: finnsk@mail-online.dk
Kirkeværger:
Karby: Ellen Weisbjerg, 9776 1232 / 2043 5840
Tæbring: Eva Pedersen, 9776 9168/ 2917 7727
Rakkeby: Gitte Søndergaard, 9776 9125/ 6175 7160
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Gudstjenesteliste oktober - november 2017

1. okt. - 16.s.e. Trin.
Agerø 10.30 AH sidste gudstjeneste.

26. nov. – Sidste s. i kirkeåret
Agerø kl.? (se hjemmeside eller dagspressen)

4. okt. - onsdag
Rakkeby kl. 19. BT
Høst- og efterårsgudstjeneste m kirkekaffe
8. okt. - 17.s.e. Trin.
Karby 10.30 BT
Høst- og efterårsgudstjeneste m.kirkekaffe
15. okt. - 18.s.e. Trin.
Tæbring 19.00 BT
Høst- og efterårsgudstjeneste m.kirkekaffe
22. okt. - 19.s.e. Trin.
Redsted 10.30 AH
afskedsprædiken
29. okt. – 20.s.e.trin.
Hvidbjerg kl. 10.30 BT dåb
5. nov. – Alle Helgens dag
Redsted kirke kl. 10.30 BT
Rakkeby kirke kl. 19.00 BT
12. nov. – 22.s.e.trin.
Karby kl. 10.30 BT
19. nov. – 23.s.e.trin.
Tæbring kl. 9.00 Vikar

Søndag den 12. november gudstjeneste for hele øen kl. 14.00 i Teatersalen på Morsø gymnasium

Alle kirker synger
12. oktober: Alsted Kirke
22. november: Ørding Kirke

Kirkebil: Ring i god tid 9772 4711 Dan Taxa
(Gratis kørsel indenfor området: Sydvest-Mors) Husk at der er fri kirkebil til alle!

2017

