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Pastoratets hjemmeside:

www.svmp.dk
Deadline: 15. august 2017

Plejecentergudstjeneste
Tirsdage14.30

6. juni i hus D
8 august i hus C
5. sep. I hus D
3. okt. I hus B
Superlandsbyen:
www.superlandsbyen.dk
Kørselsordning torsdage:
Hedegaards bus henter:
Plejecenter 14.45
Ejstrupvej /Næssundvej14.47
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.
Stof til næste Sydvestmors Kirke- og beboerblad
indleveres til abh@km.dk eller lægges i postkassen
Vindbakken 16, 7970 Redsted inden 15. aug. 2017.
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KONCERT OG KIRKELIGE AKTIVITETER
Pinsen den er lysegrøn!
2. pinsedag efter højmesse i Hvidbjerg kirke kl. 10.30:
Pinsefrokost, en god tradition!
Man bevæger sig ud i det grønne på Tingstedet efter kirke.
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd står som sædvanlig for et lækkert frokost-traktement med snaps og øl til sildemadderne. Kaffe og kage til sidst.
Små muntre indslag, musik- eller sangoptræden er særdeles velkomne.
Aktivitetsudvalget og Redsted-Hvidbjerg menighedsråd

Friluftsgudstjeneste
den 11. juni kl. 14 i
Karby præstegårdshave
Prædikant Steen Sunesen,
Lødderup

Gudstjeneste på ”Nessie”,
Onsdag den 28. juni kl. 19.00.
Som optakt til Karby Byfest holder vi en
sommeraftens gudstjeneste på Næssundfærgen
Med harmonika og tværfløjte som akkompagnement er der lagt op til en rigtig skippergudstjeneste, og der vil også blive et let servering ombord. Husk stole
Sognepræst Benedicte Tønsberg

Koncert Agerø Kirke
Mandag den 7. august kl. 19.00
”Lyriske toner i sommeraftenen”:
Små stykker af bl.a. Vivaldi og mange andre skønne
komponister.
Svenskerne Bengt-Ove Gunnarsson på Klarinet, fløjte
og sang og Bo Haraldsson på guitar.
Koncerten er gratis
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Høstgudstjenester - foredrag Høstgudstjenester:
Redsted 3. sept. kl. 14.00
Her er efterfølgende kl. ca. 15.00 arrangeret kaffebord
for hele pastoratet i Kirkehuset.
Til en hyggelig eftermiddag med fortælling ved Dan Jakobsen, der
har vandret tværs igennem Afrika.
Dan kalder sig ”Danmarks mindste mand”. Nogen husker måske Dan som
Dværgen i hovedrollen blandt ”De syv små dværge” i
Julekalenderen i 2016. I Torsdagscaféen har vi over
en periode læst hans bog højt. Den hedder også
”Danmarks mindste mand”. Bogen var spændende!
Det gav idéen til at spørge Dan, om han vil komme og
fortælle selv. Det vil han vældig gerne. Dan fortæller
bl.a. om, hvordan han oplever livet som dværg. Efter
en kort pause fortæller han om sin store oplevelse med B.S. Christiansen:
På vandring tværs over Afrika sammen med en blind, en med amputationer, en lammet, en døv og en krigsveteran - til målet, som var de store
Victoriavandfald.
Der er lagt op til en meget hyggelig og anderledes måde at fejre høst
på – og Dan Jakobsen glæder sig til at komme og fortælle.
Ved de øvrige høstgudstjenester kan man være heldig at der er små traktementer og måske kaffe.

Høstgudstjenesterne i øvrigt:
Den 10. september:
Agerø 10.30 AH Høstgudstjeneste vistnok efterfulgt af kirkekaffe eller
frokost. Oplysning herom hos Jens Holm eller Arne E. Pedersen.
Hvidbjerg 14.00 AH Høstgudstjeneste efterfulgt af kirkekaffe
,Efter Benedicte Tønsbergs hjemkomst fra kursus:
4. oktober - onsdag
Rakkeby kl. 19. BT Høst- og efterårsgudstjeneste m kirkekaffe
8. oktober - søndag
Karby 10.30 BT
Høst-- og efterårsgudstjeneste m. kirkekaffe
15. okt. - søndag
Tæbring 19.00 BT Høst- og efterårsgudstjeneste m. kirkekaffe
Alle kirker synger : Erslev 20. juni kl. 19, Mollerup 25. juli kl. 19
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Retræte - Busudflugt ”Rullebussen”
Retrætedag i Karby kirke og præstegård
Lørdag den 10. juni kl. 9-16
tema: thin places
En inspirationsdag i stilhed, som veksler mellem
fælles meditation i kirken, individuel fordybelse i
naturen og i Skovkirken og fælles frokost i stilhed. Dagen begynder med en introduktion til temaet og slutter i kirken med bøn og velsignelse.
Max 15 - 18 deltagere.
For mere information hent folder i kirkerne
Tilmelding til retrætedagens leder sognepræst Benedicte Tønsberg på
abt@km.dk eller 51207409 inden Pinse. Pris: 50 kr for forplejning.

Busudflugt, ”Rullebussen” 12. juni.
I år har menighedsrådene den glæde at kunne invitere kørestolsbrugere
på en lille busudflugt også. Kørestolsbrugere og deres ledsagere har
førsteret. Samt dem, der næsten ikke
kan tåle en bustur.
Bussen henter ved Hvidbjerg Plejecenter
kl. 14.00.
Andre, der ikke bor på Plejecenter kan
også melde sig, måske kan familie eller
venner hjælpe med det. De bliver hentet
på deres egen adresse, evt. med ledsager.
Vi kører af skønne veje rundt på Mors.
Kl. ca. 15.00 holder vi kaffepause på den nye P-plads ved Alsted kirke.
Pladsen ligger højt, med flot udsigt ned over Limfjord og Fur på den anden side af vandet. Conni Mark har bagt en vidunderlig kage, den nyder vi til den medbragte kaffe, mens vi ser ud over den skønne udsigt.
Hvidbjerg Plejecenter bedes sende tilmeldinger på Mail til abh@km.dk eller SMS på 23
39 55 10. Eller ring om, hvor mange, der deltager derfra. Alle andre interesserede, der
tåler en kort bustur rundt på Mors, kan også melde sig. De vil blive hentet på deres egen
adresse. Denne tur er gratis.
Aktivitetsudvalget & Anne Holck
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Den lille busudflugt
Den lille busudflugt for Sydvestmors pastorat
Torsdag den 15. juni ”Valdemarsdag” kl. 10.00 til 16.00.
Syd-Vest-Mors-Pastorat tilbyder hermed den årlige korte bustur.
Turen er ældre- og handicapvenlig, men alle må
være med
(Dog ikke kørestolsbrugere. Se særligt tilbud til
dem under ”Rullebus-udflugt”side 5)
Find en lille folder om turen hos Hvidbjerg eller Redsted købmand eller i Redsted, Hvidbjerg,
Agerø, Karby, Rakkeby, Tæbring kirker

Hedegaard kører os ad skønne veje, han vil vise os, frem til middagen
kl. 11.30.Vi spiser på Vesterhavscaféen i Nr. Vorupør.
Udsigt: Fiskerbåde, strand og Vesterhav.
Menu: Vælg mellem:
Pandestegt rødspætte m/hvide kartofler & persillesauce
Skinkeschnitzler m/pomfritter, salat og Bernaisesovs

Kaffe serveres
undervejs

Efter middagen kører vi til ”Pynten” i Hanstholm
Kl. 13.00 står guide Ulla Andersen fra Thisted turistkontor på bussen.
Hun guider gennem Hanstholm – forbi Hanstholm Fyr – ned af bakken
med skøn udsigt over vildmark og Vesterhav. Ulla fortæller undervejs
bl.a. om bunkerne, tyskerne byggede i 2. verdenskrig og meget andet.
Bussen kører ad skønne veje til Klitmøller m.fl. steder. Undervejs passeres gennem halvdelen af den store Thy Nationalpark. Hun guider til kl.
15.00.
Bussen fortsætter over med Næssundfærgen
Opsamling:
kl. 15.30. Man kan sættes af samme steder,
Tæbring Torv kl. 9.40
hvor man stod på. Kirkehuset ca. kl. 16.00
Rakkeby kirke kl. 9.50
Redsted Kirkehus kl. 10.00.
Pris for bustur og middag excl. drikkevarer
Hvidbjerg kirke kl. 10.07
150,00 kr. (Betales i bussen)
Hvidbjerg Plejecenter kl. 10.12
Tilmelding hurtigst muligt pr. mail til
Karby kirke kl. 10.17
Karby præstegård kl. 10.20
abh@km.dk
Afgang Næssundfærgen kl.
( Husk at vælge en af retterne)
10.30
eller pr. brev i postkassen,
Ring 9776 2555 hvis man har
Vindbakken 16, 7970 Redsted.
brug for at afhentes på adressen. Det kan godt lade sig gøre

Det er muligt, kort at tilmelde på mobil 2339 5510 (eller SMS).
(Aktivitetsudvalget & Anne Holck)
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Den store busudflugt
Onsdag den 9. august kl. 8.00:
Den store busudflugt til Børglum Kloster.

Find en lille folder hos Redsted eller Hvidbjerg købmand, eller i én af de seks kirker.

Program
Morgensang i Hansted
kirke. Der på Kaffe/
Rundstyk-pause i
”Fyrhaven”. Ved regn
har menighedsrådet
aftale om husrum i
Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4,
Hanstholm.
Afgang mod Børglum Kloster Kl. 10.45
Ankomst Børglum Kloster ca. Kl. 12.19 kl.
12.30 står personalet klar i Café Vognporten. De serverer en ”Kloster tallerken” til
hver.
Fra Kl. 13.30 har vi aftarlt et par små rundvisninger med kaffepause indlagt.
Man får vist de historiske
udstillinger, det berømte
Bayeux Tapet (”Bajø”)
samt Landbrugs rundvisning.
Er vi heldige, spilles der
en lille orgelkoncert i
Klosterkirken kl. 14.00,
så vi kan lytte til det fine orgel.
Afgang fra Børglum hjemefter Kl. ca. 16.15. Afstigning mellem kl.
18.00 og 19.00. Interesserede fra Rakkeby og Tæbring ringer selv til Hedegaards bus
97 76 25 55. Folk derfra aftaler en snild afhentning, evt. ved eget hjem.

senest ONSDAG den 7. juni til Anne Holck: abh@km.dk,
eller på 23 39 55 10 - eller i postkassen:
Vindbakken 16, 7970 Redsted.
Se næste side
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Den store bustur - Ældreklubbem - Cool Teens
Efter 7. juni kan tilmeldingen ske til:
Benedicte Tønsberg abt@km.dk
eller Henrik Mørch-Nielsen
mikklsbakke@gmail.com
Husk: Navn, adresse og telefonnr. Pris kr. 250.00. Betal i bussen.
Aktivitetsudvalget & Anne Holck

Busplan:
Afgang Kirkehuset i Redsted
Afgang Hvidbjerg kirke
Afgang Hvidbjerg Plejecenter
Afgang Karby Kirke
Afgang Rakkeby Kirke
Afgang Tæbring Kirke
Ankomst
Hanstholm fyr og kirke

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
Kl.

8.00
8.10
8.15
8.20
8.30
8.40

ca.Kl. 9.30

Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub.
Sommerferie til den 13/9,
nyt efterårsprogram
i næste Kirkeblad.
Husk Udflugt den 28. juni 2017,

Turen går til Søby Brunkulsmuseum, med rundvisning af guide.
Tilmelding til Eva. Tlf. 9776 9168 eller
2917 7727 senest lørdag den 17. juni

COOL TEENS
Tilbud til børn/unge i sommerferien.
Igen i år, har kirken et tilbud til børn i aldersgruppen fra 10 til 15 år.
Fra onsdag den 2. aug. til fredag den 4.
aug. 2017
Tema: Elsk MORS.
Har du lyst og tid, kan du være med. Gennem hele forløbet er vi meget
ude. Vi laver selv lidt mad. Måske en overnatning. Derfor velegnet tøj,
som gerne må blive snavset.
Arne har programmet klar.
Vi vil altid starte i en kirke om morgenen. Vi bevæger os en del rundt i
området fra forskellige steder. Det får I løbende information om.
Hvis du er over 15 år, kan du være medhjælper. Så vil du få lidt ansvar
undervejs.

Det er gratis og spændende at deltage,
så meld dig gerne til !
Medleder er: Projektleder Hanna Pedersen fra Aalborg.
Ansvarshavende: Arne Silkjær arnesilkjaer@outlook.dk tlf.: 51 15 95 05
Billedet er fra Cool Teens 2016.
Kirke-og kulturmedarbejder Arne Silkjær
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Babysalmesang - Tirsdagshjørnet - Minikonf. - Konfirmander

Babysalmesang i Agerø kirke. kl. 9.30-10.30

Leder er Anne Rodh, der nylig fik sin datter nr. to. Mille
Det er anden gang, Anne Rodh vil stå for et hold.
Kom med din baby og prøv at være med til babysalmesangen.
Vi vil synge, lave lyde og sanseoplevelser sammen med
vores børn. I vil få en hyggelig stund sammen i et rum
fuld af sanseoplevelser. Og I vil få en hyggelig stund
sammen med andre babyer og forældre.
I skal blot medbringe dyne til baby og evt. flaske eller
mad.
Information, kontakt Anne Rodh: annerodh@yahoo.dk eller 61 28 90 47

Tirsdagshjørnet!
I Kirkehuset, Vindbakken 16, 7970 Redsted
Holder sommerferie til opstart 12. september.
Derefter hver 14 dag til 2. december
Kontakt Birthe E. Silkjær 4015 4131, Arne Silkjær 5115 9505

Minikonfirnander
Starter op i slutningen af oktober eller begyndelsen af november
Herom i næste kirkeblad. Eventuelle spørgsmål herom kan stilles
til Arne Silkjær.

Konfirmander
Foreløbingt program for konfirmanderne:
6. juni, tirsdag kl. 16.30-17.30: Indskrivning
7. aug. mandag kl. 9.00 afgang fra Kirkehuset i Redsted
til konfirmandlejr i Ejerslev
8. aug. tirsdag kl. 10.00 hjemkomst fra lejren til Kirkehuset.
12. sept. tirsdag kl. 8.00 – 14.00: Konfirmanderne maler ikoner
med Kathrine van Godt
24. okt. tirsdag kl. 8.00-9.40 Almindelig undervisning starter og kører hver tirsdag morgen.
Der vil blev taget hånd om undervisningen på anden måde, hvis
den trækker ud med at få ny præst.
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Konfirmandtur
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konfirmation 2018-19 - Meditation - Stilletid - Kuresus
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 torsdag den 10 maj kl. 10.00 kommer da sandsynligvis på tale, vedkommende familier vil blive spurgt, hvad der passer bedst.
Konfirmationer 2019 og længere fremme – ønsker menighedsrådene at vente med at
fastsætte, så den nye præst kan være med om at aftale det.

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.
I øjeblikket læses Richard Rohrs ”Den uforgængelige diamant -vejen til
det sande selv” som grundbog. Alle er velkomne, det er gratis at deltage.

Stilletid i Tæbring. 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

Uddannelsesophold
Fra 22. august – 1. oktober 2017 er sognepræst Benedicte Tønsberg på
uddannelsesophold på Ådalen Retræte ved Randers i forbindelse med sit
virke som stiftspræst for åndeligt
Embedet varetages imens af sognepræst Anne Holck med fornøden bistand fra provstiet.
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Torsdags Café
(Kørselsliste side 2)
Én gang om måneden 15.00-17.00 i Kirkehuset,
Vindbakken 16, 7970 Redsted
Leder Lise Sørensen: 97 10 24 11
Torsdag den 15. juni:
Mulighed for at deltage i Sydvestmors pastorats
fælles sogneudflugt til Nr. Vorupør-Hanstholm-Nationalpart Thy
Se om denne udflugt side 6
Torsdage efter sommerferien:
31. aug. udflugt afgang 14.30 udflugt til præsten og Hermans sommerhus, Hulhøjen 13, Ejerslev. Sognepræsten byder på nybagte boller og rabarbertærte mm. - med flot udsigt over Limfjorden.
28. sept. udflugt, afgang 14.30 til menighedsrådsformand Gudrun Noesgaard og Knud i Vorupør.
Menighedsrådsformanden byder som sædvanlig også på gode hjemmebagte sager
3. sept. kl. 14.00 Mulighed for deltagelse i høstgudstjenesten. Fra ca. kl.
15.00 samvær i Kirkehuset med foredrag af Danmarks mindste mand,
kendt fra julekalenderen 2017 som leder af de 7 små dværge. 12. sept. i
Kirkehuset kl. 15.00-17.00
Gudrun Noesgaard fortæller:
Torsdag den 6. april var april måneds dato for hygge i torsdagscafeen
i kirkehuset. Det var ikke en helt almindelig cafedag. Vi havde besøg af
Henri Tølbøll, som fortalte om sin hobby. Henri har hele livet haft en forkærlighed for duer. De seneste mange år har brevduer været en stor del af
hans liv og hverdag.
Henri fortalte levende om mange detaljer fra sin hobby, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger om, at det havde været et
rigtig spændende indslag.
Der er kommet et par forslag til andre ”gæster” til torsdagscafeen. Vi håber, det lykkes at få aftalerne i hus. Hvis I brugere af cafeen har ideer til
en gæst eller et indslag, så kontakt venligst Lise Sørensen
Torsdag den 12. okt. kl. 15.00-17.00: Almindelig Torsdagscafé i Kirkehuset.
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Genåbningen af Redsted kirke den 9. april.

Endelig oprandt dagen, som vi havde set frem til. Søndag den 9. april genåbnede
Redsted Kirke efter installering af nyt varmeanlæg og en
gennemgribende renovering
af altertavle og prædikestol.
Desuden er der taget bænkerækker ud, så der er god
plads forrest i kirken til forskellige arrangementer.
Projektet har længe været
undervejs, og hvor går der
lang tid med ansøgninger til
diverse kirkelige myndigheder.
Lige efter jul lukkede kirken,
og håndværkerne tog fat. Aftalen var, at Palmesøndag skulle der være festgudstjeneste ved genåbningen.
Som der blev knoklet. At opleve håndværkerne arbejde sammen var en
fornøjelse. Hver gang jeg i byggeperioden aflagde et besøg, var der altid
smil og sjove kommentarer. Alle aftaler blev overholdt, og vore forventninger var blevet indfriet, da vi den 7.
april stod med det færdige resultat og
kunne afslutte projektet med
”håndværkerafleveringen”. En stor tak
skal lyde til tømrer, smed, elektriker, murer, maler, konservator og ikke mindst
arkitekt Gert Madsen, som hele tiden
holdt sammen på alle løse ender.
Også en tak til alle jer, der var med til
at gøre Palmesøndag til en festdag.
Nyd nu den fine kirke – sørg for at
bruge kirken. Det er ikke en selvfølge, at alle landsbyer får lov at beholde deres kirke.
Gudrun Noesgaard
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Kirkevandringer - Menighedsrådets mødedatoer
Kirkevandring de 7 sogne starter den 10. Juli 2017,

mandag aften/eftermiddag fra kl. 17.00 - 19.00 fra Kirke til kirke i de 7 sogne.
Program:
Vi starter med en velkomst og gennemgang af ruten.
Så går vi af sted, hvor der vil være pauser enten for at se noget eller for et kort hvil.
Når vi når destination er der en let traktement, Herefter fortælling på max 10 min.
Vi slutter af med en sang.
Hedegaards Taxi holder klar til at køre os tilbage til udgangspunktet.
NB RETTELSE !
Deltagelse: 20 kr.
Datoerne i det
Ruterne: Fra
10. Juli
17. Juli
24. Juli
31. Juli
07. Aug.
14. Aug.
21. Aug.

Til

Karby kirke - Rakkeby kirke
Rakkeby kirke - Tæbring kirke
Tæbring kirke - Outrup kirke
Outrup kirke - Redsted kirke
Redsted kirke - Hvidbjerg kirke
Hvidbjerg kirke - Agerø kirke
Agerø kirke - Karby kirke

ca. 5,0 km.
ca. 3,8 km.
ca. 3,5 km.
ca. 5,8 km.
ca. 3,2 km.
ca. 5,7 km.
ca. 6.1 km

trykte kirkeblad
er forkerte.

Vi har tilrettelagt en tur, hvor alle kan være med.
Så vi glæder os til at se rigtig mange til Kirkevandring i de 7 sogne.
Der er ingen tilmelding så man møder bare op ved kirkerne.
Spørgsmål kontakt: Inger 40122920, Ellen 20435840, Eva 29177727
Outrup

Mødedatoer for menighedsråd:

Aktivitetsudvalg:
Tirsdag den 10. aug. kl. 16.30 Redsted kirkehus (kage: EP)
Tirsdag den 24. oktober kl. 16.30 Redsted kirkehus (kage JK)
Kirkebladsudvalg:
Fredag den 11. aug. kl. 16.30 i Kirkehuset i Redsted (Kaffe: ikke præsten!)
Mandag den 23. okt. kl. 16.30 i Karby konfirmandstue (uden AH)
Karby-Rakkeby-Tæbring menighedsråd: (kl. 19)
Tirsdag den 22.08, Onsdag den 20.09, Mandag den 23.10.
Tirsdag den 21.11.kl. 17 møde , juleafslutning kl. 18.30
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd:
1. juni, torsdag kl. 17.00: Syn i Hvidbjerg kirke
Derpå: Kl. 19.00 i kirkehuset: Spisning før budgetmøde.
I Kirkehuset kl. 19: 16. aug. Onsdag.19. sept. Tirsdag, 11. okt. onsdag, 14. nov. tirsdag
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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: canada15@godmail.dk
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

Side 16

Gudstjenesteliste juni - oktober 2017

4. juni - Pinsedag

Redsted 9.00 AH
Agerø 10.30 AH
Tæbring 10.30 BT
5. juni - 2. pinsedag
10.30 AH m/frokost
på Tingstedet (se side 3)
11. juni - Trinitatis
Redsted 9.00*
Karby Præstegårdshave 14.00
med Steen Sunesen (se side 3)
18. juni - 1. s.e. Trin.
Hvidbjerg 10.30 AH**
25. juni - 2. s.e. Trin.
Rakkeby 19.00 BT
28. juni - onsdag
Næssundfærgen 19.00 BT (se side 3)
2. juli - 3. s.e. Trin.
Tæbring 10.30 BT
9. juli - 4. s.e. Trin.
Redsted 9.00 AH tvillingedåb
Agerø 10.30 AH
16. juli - 5.s.e. Trin.
Hvidbjerg 9.00 Vikar
23. juli - 6.s.e. Trin.
Redsted 9.00 Vikar
29. juli, lørdag
Karby 11.30 Dåbsgudstjeneste
30. juli - 7.s.e. Trin.
Tæbring 10.30 BT
6. aug. - 8.s.e. Trin.
Karby 10.30 BT
7. aug. - mandag
19.00 Koncert, (se side 3)
13. aug. - 9.s.e. Trin.
Hvidbjerg 9.00 AH
Agerø 10.30 AH

16. aug. - onsdag
Rakkeby kl. 19.00 BT
Sommeraftensang m.kirkekaffe
20. aug. - 10.s.e.Trin.
Karby 9.00 AH
Redsted 10.30 AH
27. aug. - 11.s.e. Trin.
Hvidbjerg 10.30 AH
Tæbring 9.00 AH
3. sept. - 12.s.e.Trin.
Redsted 14.00 AH høst,
derpå Kirkehus kaffe og foredrag (se side 4)
10. sept. - 13.s.e. Trin.
Hvidbjerg 14.00 AH høst
Agerø 10.30 AH høst
17. sept. - 14.s.e.Trin.
Redsted 10.30 Konfirmandvelkomst
Tæbring 9.00 AH
24. sept. - 15.s.e. Trin.
Hvidbjerg 10.30 AH sidste gudstjeneste.
1. okt. - 16.s.e. Trin.
Agerø 10.30 AH sidste gudstjeneste.
4. okt. - onsdag
Rakkeby kl. 19. BT
Høst- og efterårsgudstjeneste m kirkekaffe
8. okt. - 17.s.e. Trin.
Karby 10.30 BT7
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
2017
afskedsprædiken
* Ved kl. 9 Gudstjenester i Redsted og Hvidbjerg
sluttes altid rundstykker og kaffe
** Ved øvrige Gudstjenester i Redsted og Hvidbjerg
sluttes med kaffe og småkager

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

