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TAK !

TAK!
Kære alle i Sydvestmors pastorat
Tusind tak for den dejlige afskedsfest søndag 26. maj i Karby kirke og præstegård! Tak til menighedsrådene og de frivillige, der stod bag hele arrangementet med god energi og højt humør!
Tak til alle fremmødte, som med harmonikaen i spidsen gik i festprocession
fra kirke til præstegård, dansede skomagerpolka på gårdspladsen og sluttede
dagen med at råbe hurra i præstegårdshaven!
Endelig en stor og varm tak for afskedsgaver og –hilsener og til menigheden
for den store gave, som I havde samlet ind til!
Gaven blev brugt til en fantastisk rejse til Færøerne sidst i juni.
Med hjertelig hilsen

Anders og Benedicte
Snabegårdvej 19
8654 Bryrup

Ny mail:
benedicte1956@icloud.com
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Præstens side

Af Christian Berwald

arbejde og fællesskab når høsten alli-

Vi fejrede høsten i Hvidbjerg kirke d. gevel i hus. Dette billede imponerede
11. september. Det følgende er prædi- mig, fordi at det netop viser en omken i uddrag. For da jeg holdte min

sorg, en glæde, et samarbejde og et

prædiken, var det en vanskelig opga-

fællesskab som vi også hylder i kir-

ve, for kendskab til landbrug har jeg

ken. Gud har givet os jorden at dyrke,

ikke meget af. Hvor skulle jeg med

men vigtigst af alt, har han givet os

min manglende erfaring i landbrugets hinanden, for at vi kan hjælpe hinankunst hive fat? At jeg dog har været
den og støtte hinanden. Så derfor
til traktortræk, set markenerne om-

skylder vi jer landmænd stor tak. Tak,

kring os og snakket med op til flere

fordi I dyrker jorden, tak, fordi I ud-

landmænd, gør det mig desværre ikke holder vind og vejr, tak fordi I giver
til ekspert inden for et erhverv som de os brød på vores bord, tak, til Gud

fleste af jer, der er vokset op med

fordi han giver os jorden at dyrke og

landbrug. Jeg kunne selvfølgelig have fællesskabet til stor glæde og hjælp til
hevet fat i at takke Gud for den tillid os. Og en stor personlig tak til alle
og tryghed han giver os – at han op-

landmænd, som kan lærer en simpel

retholder vores liv ved at lade jorden

præst om fællesskab, samarbejde og

give afgrøder og dermed os mad på

landbrugslivet.

bordet. Men der var alligevel et bille-

de der gjorde, at der var nogle andre
vi også skyldte en stor tak. Billedet
viser en mark blive høstet af fire mejetærskere. Historien bag billedet, er
at det er ikke landmandens medarbejder, men venner, kollegaer og bekendte der kører maskinerne, i sidste
øjeblik inden regnen falder. Via sam-

Billedet er taget af Thorkild Østergaard
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Sogneudflugt - 20 september

SOGNEUDFLUGT

Fredag, den 20. september 2019 til
Viborg Domkirke, Sortbrødre Kirke,
Finderup lade, og Hald Hovedgaard i
Dollerup Bakker.
Afgang:
kl. 8.00 Kirkehuset i Redsted
kl. 8.10 Rakkeby Kirke
kl. 8.15 Tæbring Bypark
kl. 8.25 Karby Kirke
kl. 8.30 Hvidbjerg Kirke
Hvis man gerne vil afhentes ved eget
hjem, ring da til Hedegårds bus
97762555 Tilmelding senest 12/9
til sognepræst Christian Rønlev Berwald 27628463, Gitte Søndergaard
61757160 eller Ellen Weisbjerg
20435840
Pris kr. 225,00 betales i bussen. Tilmelding efter først til mølle princippet, da bussen begrænser antallet.
Program:
kl. 9.45
Formiddagskaffe medbragt af menighedsrådene indtages ved Borgvold.
kl. 10.30
Viborg Domkirke. Christian fortæller
kl. 11.30
Sortbrødre Kirke ( fremvisning v.
Præst Hannah Lyngberg-Larsen)
kl. 12.45 Frokost i Latinerly, (vælg
mellem Stjerneskud eller Pariserbøf)
Bestilles ved tilmelding. Drikkevarer
for egen regning.
kl. 14,00 Afgang til Finderup Lade
mindesten. (Christian fortæller)
kl. 14.30 Kaffe og pandekage i Pandekagekroen.
kl. 15.30 Hald Hovedgaard, i Dollerup Bakker. Forventet hjemkomst
ca. kl. 18.00.
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Fra Menighedsråd

Jens Holm, Agerø

En helt almindelig
søndag formiddag ...

..begynder ved 6-7 tiden med at trække gardinet fra og konstatere at vejret
er godt, da alt vejr som bekendt er
godt og dagens påklædning kan afstemmes herefter.
På bare tæer går jeg i køkkenet og
anretter morgenmaden, præcis som
alle tidligere morgener.
Og kalder i rette toneleje på ægtefællen som lidt efter kommer vuggende
fra soveværelset og ind i stuen.
Hvor er der højmesse i dag, det ved vi
godt, for det er i vores egen kirke, så
jeg kigger i salmebogen og finder dagens tekst og er derfor lidt forberedt.
Imens konen laver lidt morgengymnastik, vist nok yoga, siger jeg at jeg
går eller cykler hen til kirken med
min salmebog og hun skal huske sin
egen.
Derhenne ved kirken hilser jeg på
graveren og et andet menighedsrådsmedlem og præsten, hvis han allerede
er kommet. Om søndagen giver vi
hinanden hånden. Flagene er oppe og
blafrer let, hvis der er vind, det er der
ofte.
Kirkegængerne begynder at ankomme, de fleste er gamle kendinge, og
der kan også dukke nye ansigter op,
det er altid lidt spændende.
Kirkerummet er ikke stort, men til
gengæld meget lyst, fordi kirken ikke
er så gammel, kun 110 år, fra en tid,
hvor man begyndte at tænke på den
måde med større vinduer.

Klokken 10 begynder bedeslagene og
snakken på bænkene forstummer efterhånden.
Solen, hvis den er fremme, kaster sine
stråler ind gennem det blågule altervindue og hele kirkerummet ligger
badet i dette flotte formiddagslys, og
den gode stemning indfinder sig.
Gudstjenesten med dens faste ritualer,
salmesang, prædiken og nadver følger
sin trygge rytme og præsten inviterer
til kirkekaffen bagefter, hvor snakken
går om løst og fast. Alt i alt en times
fred og ro for sjæl og krop.
Der ryddes til side og hjem går det til
søndagens andet højdepunkt – grydestegt kylling eller gammeldags oksesteg.
Hvorfor går jeg i kirke?
Jeg har bare brug for det.
Jens Holm
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Fra Menighedsråd

Gudrun Noesgaard, Hvidbjerg Redsted

”Vel ræk mig da, oh efterår en gravensten, som smager…”
Kalenderen siger efterår, og vejret de
seneste dage har i den grad været sommerlig med op til 28/30 grader. Dejligt
med en solrig sensommer efter en regnfuld juli.
Apropos regn – en af de værste dage
med styrtregn, lyn og torden skulle jeg
køre barnebarnet David hjem til Nykøbing. Det stod ned i stænger – da vi nærmede os Nykøbing, stoppede regnen, og
den fineste regnbue kom til syne. ” Ved
du, hvad regnbuen betyder Bedste?” Inden jeg fik svaret, fortsatte han:” Det
betyder, at Gud elsker os så meget, at han
aldrig vil lade os drukne.” Se, det var jo
betryggende at vide, for få minutter efter,
styrtede regnen ned igen.
Hvor har det været dejligt at opleve, at
selv om der har været ferie, har vore
gudstjenester været godt besøgt – 20/30
deltagere, ja somme tider endda flere. Jeg
tillader mig at tro, at den gode udvikling
vil fortsætte. Hjælp os med at sprede
budskabet, fortæl naboen om vore dejlige
gudstjenester, så vi på den måde bliver
flere og flere.
Der er indkøbt foldemadrasser og legetøj
til de allermindste, så de kan hygge sig
på kirkegulvet, når tiden bliver for lang.
Ligeledes er det da dejligt at opleve, at
også Rakkeby Kirke, som vel nærmest
var ved at blive lukket ned, har fået liv
igen. Og det kan I som menighed tage
æren for – I viser igen og igen, at I vil
kirken. TAK for det.
Og jo, det er faktisk rygtedes, at vi har et
blomstrende kirkeliv i vores område.
M.R fra andre sogne henvender sig for at
høre om, hvad vi gør for at fylde vore
kirker.
Forleden havde vi besøg af provst, præ-

ster, menighedsråd og ansatte fra Jammerbugt kommune (32 personer), som
gerne ville høre om vore tiltag. De var
dybt imponeret over alt, det der sker i
vores område, og drog hjem med masser
af inspiration. Så føler man da i den grad
stolthed og taknemmelighed. TAK for
jeres opbakning.
Og mens vi er ved vores blomstrende
kirkeliv….
Mange aktiviteter er så småt ved at starte
op igen. Kirkevandringerne startede
mandag d.19. august (godt 50 deltagere)
TAK til Inger Nielsen, som endnu engang lægger tid og energi i projektet.
Ligeledes TAK til alle de praktiske
”grise”, som sørger for alt det praktiske
omkring kirkevandringerne. Uden jeres
hjælp kunne det slet ikke lade sig gøre!
Tirsdagshjørnet startede den 20. august
med 15 deltagere.
Torsdagscafeen startede den 29. august.
Her aflagde vi besøg hos Anne Holck.
Tak for dejlig frokost, kaffe og kage Anne. Husk næste gang er der Torsdagscafe
i Vorupør. Vi er ved at tænke på en tilbygning, for Torsdagscafeen tæller vist
efterhånden godt 34 personer. Dejligt –
og der er plads til flere.
Konfirmanderne skal indskrives onsdag
den 4. september.
Desuden tilbydes babysalmesang og også
sang/musik for de lidt større babyer.
Tidspunkt følger senere.
Til efteråret vil der igen være
”Salmesangssnakkekaffehygge” Vi glæder os til at få udvidet holdet.
Kom ikke og sig, der ikke foregår noget i
vores område….
Den 23. juni (Sankt Hans) blev til en
festdag i Redsted og omegn. Dagen startede med gudstjeneste i en næsten overfyldt Redsted Kirke. Efterfølgende havde
”Torsdagscafeen” inviteret til rumænsk
frokostbord i Kirkehuset.
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Fra menighedsråd

Sikke en oplevelse! Familien Temes
som bor i Hvidbjerg stod for en gastronomisk lækkerbisken. Kirkehuset var fyldt
til bristepunktet (ca. 80 pers) Og ALLE
gik mætte og glade derfra – en stor oplevelse rigere.
Endnu en gang TUSIND TAK til hele
familien Temes (far, mor, søskende, børn
og endda bedstemor.)
Efterfølgende var der stort kaffebord i
Redsted Sognegård i forbindelse med
indvielsen af de nye lokaler.
Ølbryggerlauget havde inviteret på
ølsmagning. Og til allersidst var der inviteret til Sct. Hans bål med pølser, øl og
vand.
En dag, der viste fællesskab og samarbejde mellem de forskellige foreninger.
Og HUSK kirken vil altid gerne være
med, når der sker noget i området.
Til allersidst (jeg har altid svært ved at
begrænse mig…)
Vi har fået udført reparation på sokkel og
kalket Redsted/Hvidbjerg Kirker.
Desuden har vi besluttet at købe et nyt
dåbsfad og kande til Hvidbjerg Kirke. Vi
har stadig penge tilbage efter arven af
Kristen Horsager, og synes det er en god
ide at få indgraveret hans navn i dåbsfadet.
Det næste store projekt er at finde en
præst, der kan overtage Benedictes stil-

ling – vi arbejder på sagen.
Heldigvis har vi Jens F. Munksgaard tilog med hele december måned. OG man
ved jo aldrig…. Hvis vi nu sørger for at
vore kirker er fyldt op til alle gudstjenester, kan han måske overtales til at blive
lidt længere, hvis en ny præst lader vente
på sig.
Lige præcis denne gang kan jeg ikke
undlade at dele et vers af en af mine yndlingssalmer med jer:
”Høst” af Lisbeth Smedegaard
Frygt ikke! Det er ordet
Når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte

Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.
Nyd efteråret med de sidste varme solstråler og naturens mangfoldighed og
fantastiske farvespil. Husk at livet er en
gave givet af Gud. Det gælder om at være taknemmelig for hver en dag, der bliver os givet.
Gudrun Noesgaard

Torsdagscafeen i Kirkehuset
Torsdagscafeen – september 2019.
Torsdagscafeens efterårssæson er
startet. Torsdag den 29. august var vi
på besøg hos Anne Holck på Hulhøjen på Nordmors. Det er efterhånden blevet en fin tradition med et besøg deroppe. Normalt er det til eftermiddagskaffe, men denne gang inviterede Anne på frokost. Derfor startede besøget allerede klokken 12. Vi
var ca. 30 deltagere til en tre-rettersmenu med fællessang. Vejret var,
som dansk sommervejr kan være……
solskin og øs-regn. Det var en dejlig
tur, og humøret var helt i top.
Næste cafedag er den 26. september.
Da går turen til Vorupør, hvor formanden for menighedsrådet inviterer
på eftermiddagskaffe. Bussen kører
fra Hvidbjerg Plejecenter klokken
13.45 og fra Kirkehuset klokken
13.55.
I oktober er der torsdagscafe den 31. i
kirkehuset. Vi får besøg af Kristine
og Kirsten fra Morsø Kommune. De
vil vise os …. og lade os prøve …..
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hvordan vi kan holde os i form med
enkle og sjove øvelser.
Novembermødet i torsdagscafeen er
torsdag den 28. november. Den dag
er ”julefrokost-dag”. Det vender vi
tilbage til i løbet af efteråret.
I december er der ikke torsdagscafe,
og så er det jo pludselig forårshalvåret, der starter.
Torsdagscafeen samler efterhånden
ca. tredive personer, som har nogle
hyggelige timer sammen i en god
blanding af ”kaffesnak”, lidt fællessang og små indslag fra personer, der
fortæller om det, de nu pusler med
eller bruger arbejdsdagen på.
Der er plads til flere ”på holdet”. Så
mød bare op og se, om det ikke er
noget for DIG. Det er ikke en forening med medlemskort og kontingent, men vi vil gerne have 20 kr. pr.
gang til dækning af udgifter til kaffe
og brød. Spørgsmål og ideer angående torsdagscafeen er velkommen hos
”formand-Lise” på telefon 23294094.
Knud Laursen

KFUM Spejderne
Spejdermøde (fra. 4. kl): Tirsdage kl. 18.30 -20.30
Bæver- og ulvemøde: (0. + 3. kl): Torsdage kl. 17.00 - 18.30 i
Spejderhuset på Hedevej 4, Outrup.
Vi ønsker at flest mulig bliver spejdere og får den gode oplevelse det er. Så hvis du har lyst til at være med, er du meget velkommen.
Gruppeleder: Jens Martin Villadsen 2194 4134.
Spejderleder: Thea Kristensen 6024 3811.
Ulveleder: Jens Martin Villadsen 21944134.
Bæverleder: Bente Nørgaard 20477245.
For yderligere info: Facebook: Sydvestmors spejderne
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Tirsdagshjørnet

Tirsdagshjørnet! I Kirkehuset, Vindbakken 16, 7970 Redsted

Tirsdagshjørnet er en børneklub, med et tilbud til børn fra 4 år og opefter. Vi
mødes hver tirsdag i lige uger fra kl. 14.45 – 16.00 (Skoleferier undtaget)
De større børn giver vi et ansvar, ved at inddrage dem i planlægning og medvirken ved forskellige aktiviteter. I mere end 120 år (1. april 1896), har børneklubben i Redsted formidlet budskabet om børnenes værdi i Guds øjne til
børn i området.
Det er vort ønske, at vi fortsat må give ”det største til de mindste”, så de kan
få kendskab til biblen og dets budskab. Til glæde og opmuntring i vores moderne tid.
Vi gør det gennem fortælling, drama og leg. Det er vigtigt for os, at der også
er plads til “hyggesnakken” med børnene. Det er i disse situationer, børnene
virkelig stiller “de store spørgsmål”. Vi sørger for, at der hver gang er saftevand, kage m.v.
Klubben er medlem af DFS
(Danmarks kirkelige søndagsskoler)
Evt. spørgsmål kan stilles til
tlf.51159505 arnesilkjaer@outlook.dk
Tider 2019:
17. sep. - 1. okt. - 15. okt. - 29. okt. 12. nov. - 26. nov. - 10. dec.
Tider 2020: 14. jan.
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Babysalmesang og Børnebongo

Et gratis tilbud til dig og dit
barn fra Sydvestmorspastorat. Velkommen!

plejehjem.
Hvornår ?: kl.10 – kl.11 på følgende
datoer
d.18. sep. Hvidbjerg plejehjem
d. 2. okt. Karby Kirke
Du og dit barn inviteres til babysald. 30. okt. Hvidbjerg plejehjem
mesang med efterårs-opstart den 4.
d.13. nov. Karby Kirke
sep. 2019.
Babysalmesang er både sang og mu- d. 27. nov. Hvidbjerg plejehjem
d. 11. dec. Karby Kirke
sik, bevægelse og rytmik med udTilmelding:
gangspunkt i salmer.
En musikalsk start i livet er dannelse Birthe E. Silkjær, tlf. 40154131, email basilkjaer@hotmail.com
for livet.
Vi vil synge, danse og vugge salmer- Vi glæder os til at se jer!
nes stemning med de små, så de kommer til at opleve med sanserne.
Sang og musikkundskaber er ingen
forudsætning.
Du skal medbringe en dyne som dit
barn kan ligge på, så sørger vi for resten. Babysalmesangen varetages af
Birthe E. Silkjær.
Hvem?: Babyer fra 0--10 mdr.
Hvor?: Karby kirke eller Hvidbjerg

Velkommen til
BørneBongo fra 1 år- 4 år.
BørneBongo er et musikalsk tilbud
for jeres børn med forældre, bedsteforældre eller barnepiger.
BørneBongo er en hyggestund i kirkerummet.
Vi synger salmer og børnesange med
fagter til, danser og deler glæden med
børnene ved at være sammen.
Der er redskaber som rasle-æg, tørklæder, instrumenter m.m.
Vi starter op d. 2. oktober kl. 16.30 til
17.30.

Vi spiser pizza- sandwich- eller andet
lækkert inden vi tager hjem.
Følgende onsdage:
30/10- 13/11 -27/11
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær,
Mobil 40154131
el. mail: basilkjaer@hotmail.com
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Sang & Musik

9. oktober - kl. 19

Musik og billeder i Agerø
Kirke

13. november - kl. 19.30

Koncert i Karby Kirke
Finn Knudsen kommer til Karby sammen med andre blæsere og strygere fra
Musikskolen og giver koncert . Musik af
Haydn, Mozart og Schubert.

"Ord og toner i fugleperspektiv ....tema sensommer og efterår"
”Fuglene har inspireret digtere gennem
alle tider. Der findes derfor et righoldigt materiale af digte og sange. Publikum inviteres til at synge med på sangene, ligesom fuglenes egen sang præsenteres. Det hele krydres med lidt
fuglefakta samt en masse billeder.”
Medvirkende er Elly Hansen, organist
og Hans Henrik Larsen, som begge er
ivrige ornitologer, samt kirkesanger
Birte Aarup
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Meditation

-

Kirkevandringer

Meditationsgruppen

starter igen den 3. september
Meditationsgruppen er en åben gruppe,
som mødes hver tirsdag - undtagen i
skoleferierne - fra kl 17 - 18 i Karby
Kirke. Vi starter med afspænding og en
salme og skiftes i øvrigt til at lede meditationen. Men man er også velkommen
til bare at komme og være med. Vi holder sommerferie afslutning tirsdag den
4. juni..
Jens Knudsen
———————————————————————————————–——-

7 mandage i august-september 2019
De første fire Kirkevandringer er forløbet med rigtig god tilslutning. Der har været
50-60 deltagere hver gang.

Kirkevandringen i De Syv Sogne 2019 startede den 19. august mandag aften,
fra kl. 17.00 - 19.00 med en Korsformet tur i området syd, vest og øst for
Agerø kirke. Ligeledes har der i Hvidbjerg, Redsted og Outrup været ture
omkring kirkerne. Turenes længde 3 til 6 km. Programmet byder hver gang
på et let traktement og en sang i kirkerne. - og måske en fortælling. Pris : 2o
kr. pr. person. Vi tilrettelægger en tur, hvor alle kan være med. Der er ingen
tilmelding - man møder bare op ved kirkerne.
På vegne af ”Kirkerne i Superlandsbyen de 7 sogne”. Spørgsmål kontakt: Inger tlf: 40122920, Ellen tlf: 20435840. 16. september Tæbring kirke,
23. september Rakkeby kirke,
30. september Karby kirke -
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Møder i Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):
24/9 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde
22/10 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde
20/11 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring (I konfirmandsturen):
24/9 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
22/10 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
20/11 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde, konstituering.

Agerø

Udvalg
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset)
08/10 kl. 16.30

Gudstjenesteudvalg :

Lisbeth Kristensen, Johan Hovmøller, Lone Skovgaard Andersen,
Christian Berwald.

Bladudvalg (i Kirkehuset)
15/10 - 2019

kl. 16.30

Særgudstjenester
Familiehavnegudstjeneste

Allehelgen

6. oktober - kl. 10.30

3. november - 10.00 - Karby

Der afholdes familiehavnegudstjene- Vi mindes dem, vi i løbet af årets har
ste på Thissinghus havn i samarbejde sagt farvel til, ved navneoplæsning på
allehelgen i Karby kirke.
med Hvidbjerg beboerforening kl.
10.30. Efter gudstjenesten vil vi spise
sammen, og beboerforeningen har
arrangeret leg for børn og unge mennesker.
Så tag jeres børn, ægtefæller og nabo
i anden til en hyggelig dag på Thissinghus havn.
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Beboer side

Karby Kuber

Klub Viffen
Viffen er en klub for 4-7 klasse i hele
vores aktive område. Vi holder til i lokaler i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter. Åbningstider:
Mandage kl. 13.00 til 16.00
Onsdage kl. 14.00 til 16.00
Efterårssæsonen starter i uge 38 og slutter i uge 51. Forårssæson starter i uge 2
og slutter i uge 15.
Aktiviteter: Man kan køre på rulleskøjter, spille brætspil, sy, lege i hallen, spille playstation osv. Der er lidt mad hver
gang. Pris for hver sæson kun 250 kr.
Vi er pt. 6 voksne, der hjælper i Viffen.
Skulle der være nogle kunne tænke sig
at hjælpe til så kontakt leder Jenny Jepsen.

VIF Modeshow VIF afholder igen i år et modeshow.

Mandag den 4. november kl. 19.00 i SKF. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

VIF E-Sport

Opstart mandag den 16/9 kl. 17.30 i egne lokaler i SKF.
Alle piger og drenge fra 10 år og opefter
samt Jeres forældre er velkomne for at
hilse på den nye træner Kenneth Gregersen. Der spilles hver mandag og onsdag
aften fra 17.30 til 21.00.

VIF Motionscenter.

Opstart i uge 38.
Tilbud på medlemsskab hele september.
Vintersæsonen kun 800 kr. - 1 års kontingent 1200 kr.
Gå ind på vifmors.dk under motion.
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Beboer side

T.O.R.F. Borgerforening

Bankospil hver tirsdag kl. 19.30 i Klubhuset på Hedevej 6.
Første gang 22. oktober, 29. oktober, 5. november, 12. november
19 november, sidste gang 3. december.
Gavespil tirsdag den 26. november kl. 19.00 i Tæbring Forsamlingshus.

KHSR husholdningsforening.

22/10 kl. 19.30 Generalforsamling hos Birgit Søndergaard, Hvidbjerg
13/11 kl. 13.00 Jule-bustur til Sct. Mathias Center, Viborg

Hvidbjerg og Omegns beboerforening.

20/9: Fællesspisning
Vil blive annonceret på facebook og superlandsbyen.

Redsted Beboerforening.

12/10 Høstfest i Redsted Sognegaard m/Række 2½
24/10 Generalforsamling kl. 18.30
20/11 Banko kl. 19.00

Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub
Vi mødes hver onsdag fra kl. 14:00 - 17:00 på Hvidbjerg Plejecenter
25/09. Glyngøre Harmonika.
2/10. Banko.
9/10. Samvær.
16/10. Alice Hoff Hansen fortæller historie.
23/10. Samvær.
30/10. Dorthe Græsborg spiller på harmonika.
06/11. Bente Lyndrup fortæller.
13/11. Samvær.
20/11. Oda og Gitte underholder med harmonika/sang.
27/11. Gavespil. 04/12. Pakkespil. 10/12. Afslutning spisning kl.12:00, Eske
spiller og herefter juleferie. Alle er hjertelig velkommen også selvom det kun
er en enkel gang man har lyst til at høre/lytte - eller bare hyggeligt samvær.
Spørgsmål ring til EVA 97769168 eller 29177727, KIRSTEN 97761098, ELLA 97762910 eller MARY 97762040. Kaffen koster 25 kr. Brug for at blive
kørt, ring da til HEDEGAARD i Redsted tlf. 97762555

Meddelelse fra Karby Vandforsyning. For at få meddelelser fra vand-

værket ved brud eller andre uregelmæssigheder, så bedes alle vore forbrugere om at
gå ind på vores hjemmeside, www.karbyvandforsyning.dk og brug et link til http://
morsoeforsyning.dk/øens-vandvaerker. Her tilmelder man sig, med mobil nr. og/
eller mail adr. samt bopæls adresse. Herefter bliver der fremsendt sms eller mail
med kode, som skal bekræftes.
Bestyrelsen.
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Opslagstavlen
Kirkebil: Dantaxi tlf.: 9772 4711
Ring i god tid helst dagen før .
Plejecentergudstjeneste
Hver 1. torsdag i måneden kl. 14.30

Sydvestmors Pastorats hjemmeside:
www.svmp.dk
Sang og Musik i Kirkerne

25. september i Mollerup kl. 19.
10. oktober i Sejerslev kl. 19.
Gratis entre og forfriskninger.

Landsbyen De 7 Sogne :
www.superlandsbyen.dk
Næste kirkeblad - deadline.

Stof til næste blad sendes til Kirkebladsudvalgets sekretær:
Gitte Søndergård, e-mail: chr-gitte@hotmail.com .
Sognepræst Christian Berwald er redaktør og laver layout.
Bladet trykkes af Henrik på Mikkelsbakke, Tæbring.

Næste kirkeblad udkommer 15/11, deadline 1/11 2019
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Adresser for Sydvestmors Pastorat

Sognepræst
Christian Rønlev Berwald
Vindbakken 16, 7970 Redsted,
Tlf.: 9776 2111. mobil: 2762 8463,
e-mail: chrbe@km.dk.
På mandage og ved fravær, henvendelse:

Vikar, Jens Munksgaard,
Fuglebækvej 10,
Boddum,
7760 Hurup.
Træffes på tlf. 97952866,
mobil 29256926 og
mail:jensfmunksgaard@gmail.com

Agerø kirke,
Graver: Jens Kr. Høyer Christiansen

Kirkesanger Agerø Hvidbjerg Rakkeby Redsted Tæbring

Hvidbjerg kirke,
Graver: Eva Odgaard Mogensen

Kirkesanger Karby

mobil: 2617 7291, e-mail: jchk@live.dk
Alice Hoff Hansen
Kirkeværge: Gudrun Lauridsen, 52582638 Tlf.: 9776 6276, mobil: 4140 6276 (ikke sms)
e-mail: sydvest94@gmail.com
Tlf.: 9776 2477, mobil: 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Fri fredag. Vikar: 9776 2202
Kirkeværge: Arne Højgaard: 2182 4421

Karby kirke,
Graver: Finn Olesen

Tlf.: 9776 1502, mobil: 6049 8018
fax: 9776 1550, e-mail: umfo@karby.dk
Kirkeværge: Ellen Weisbjerg: 2043 5840

Rakkeby Kirke,
Graver: Lone Skovgaard Andersen
Tlf.: 9776 1152, mobil: 4032 1752
e-mail: lonelean@icloud.com
Kirkeværge: Gitte Søndergaard,
9776 9125/ 6175 7160

Redsted Kirke,
Graver: Torben Jensen

Mobil: 4031 2600, kl.8.05-16.00 hverdage
e-mail: torbenmors@hotmail.com
Fri onsdag. Vikar tlf: 9776 6276
Kirkeværge: Lisbeth N. Kristensen,
tlf.3069 2585

Tæbring Kirke,
Graver: Birthe Silkjær

Tlf.: 9776 9505, mobil: 4015 4131
e-mail: basilkjaer@hotmail.com
Kirkeværge: Eva Pedersen:
9776 9168 / 2917 7727

Henning Iversen
Tlf.: 9776 1041, mobil: 2330 0441
e-mail: henningiversen7@gmail.com

Kirkesangervikar

Elise K. Nielsen, Tlf.: 9776 2801,
mobil:2247 6355
e-mail: elisecanada15@gmail.com

Agerø menighedsråd

Jens Holm.
Agerøvej 42, 7960 Karby
Tlf.: 9776 1850, mobil 2067 7269,
e-mail: utejensholm@gmail.com

Karby Tæbring Rakkeby
menighedsråd
Klaus Nørgaard Mogensen
Ørndrupvej 116, 7960 Karby
Mobil: 5124 0002,
e-mail: mogenpap@karby.dk

Redsted Hvidbjerg menighedsråd
Gudrun Noesgaard,
Bredkærvej97, 7700 Thisted
Tlf.: 9776 2402, mobil: 2335 7855
e-mail: gudrun.noesgaard@gmail.com

Sogne- og kulturmedarbejder
Arne Silkjær
Tlf.: 9776 9505, mobil: 5115 9505
e-mail: arnesilkjaer@outlook.dk
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Pastoratskalender
September

16
17
18
20
23
26
30

Kirkevandring ved Tæbring Kirke
Højskoleforeningsgudstjeneste
Babysalmesang, Hvidbjerg Plejecenter
Sogneudflugt til Viborg, Bus
Kiekevandring ved Rakkeby Kirke
Torsdagscafe, tur til Vorupør, bus
Kirkevandring ved Karby Kirke

Kl 17.00
Kl 13.30
Kl 10-11
Kl 8.00
Kl 17.00
Kl 13.45
Kl 17.00

Oktober
2
2
3
9
22
30
30
31

Babysalmesang, Karby Kirke
Børne Bongo, Karby Kirke
Gudstjeneste, Hvidbjerg Plejecenter - JFM
Ord og toner i Fugleperspektiv, Agerø Kirke
Konfirmandsundervisningstart, Redsted Kirkehus
Babysalmesang, Hvidbjerg Plejecenter
Børne Bongo, Karby Kirke
Torsdagscafe, enkle og sjove øvelser

Kl 10-11
Kl 16.30
kl. 14.30
Kl 19.00
Kl 8.00
Kl 10-11
Kl 16.30
Kl 15.00

November
7
13
13
13
27
27
28

Gudstjeneste, Hvidbjerg Plejecenter - JFM
Babysalmesang, Karby Kirke
Børne Bongo, Karby Kirke
Koncert i Karby Kirke
Babysalmesang, Hvidbjerg Plejecenter
Børne Bongo, Karby Kirke
Torsdagscafe, julefrokost

kl. 14.30
Kl 10-11
Kl 16.30
Kl 19.30
Kl 10-11
Kl 16.30

December
11

Babysalmesang, Karby Kirke

Kl 10-11

Sang og Musik
i
Tæbring Kirke
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Gudstjenester September - December 2019

September
15. september
13. søndag eft. Trinitatis
Agerø – kl. 10.00 – JFM
22. september
14. Søndag eft. trinitatis
Karby – kl. 10.00 – JFM
29. september
15. søndag eft. trinitatis
Hvidbjerg – kl. 10.00 – CHRBE

Oktober
6. oktober
16. søndag eft. trinitatis
Thissinghuse – kl. 10.30 Familiehavnegudstjeneste – JFM
13. oktober
17. Søndag eft. trinitatis
Hvidbjerg – kl. 9.00 - JFM
20. oktober
18. søndag eft. trinitatis
Rakkeby - kl. 10.00 – TG

27. oktober
19. søndag eft. trinitatis
Redsted m. dåb – kl. 10.00 – CHRBE
Præsentationsgudstjeneste Konfirmander

November
3. november
Allehelgen
Karby – kl. 10.00 CRB
10. november
21. søndag eft. trinitatis
Agerø – kl. 10.00 - JFM
17. november
22. søndag eft. trinitatis
Karby – kl. 10.00 – m. dåb - JFM
24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Hvidbjerg – kl. 10.00 - CHRBE

December
1. december
1. søndag i advent –
Agerø – kl. 10.00 - JFM

Kirkebil: Ring i god tid til 9772 4711 DanTaxi
Husk at der er fri kirkebil til alle gudstjenester
og kirkelige arrangementer i Sydvestmors Pastorat.

