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Foredrag i Agerø Kirke - Fugleværnsfonden
Bent Birk Kristensen har i flere år
Fugleværnsfonden og reservatet på holdt.
fulgt udviklingen på Agerø. Han vil denAgerø - foredrag i Agerø Kirke. ne aften fortælle lidt om Fugleværnsfon-

Stadig udsat
Dato bekendtgøres senere.

I 1982 erhvervede Fugleværnsfonden
fuglereservatet på Agerø. I alt ca. 27 hektar. Hensigten var bl.a. at beskytte den
lysbugede knortegås, som i stort antal
benytter Agerø som fourageringsområde
inden trækket til Svalbard og Nordøstgrønland i slutningen af foråret.
Reservatet passes til daglig af en lille
arbejdsgruppe, som udover at følge udviklingen i fuglebestandene sørger for at
fugleskjul og adgangen dertil er vedlige-

den og arbejdet med at beskytte fuglelivet og hvilken formidling, der foregår fra
fondens reservater med udgangspunkt i
Agerø.
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Præstens side af Anna-Marie Sloth

Det er besluttet at vi må aflyse sogneudflugten den 11. september. Men jeg
kan sige, at jeg vil forsøge om vi måske en anden gang kan komme en tur
til Mariager.
Vi håber alle, at vi med tiden får mere
styr på coronasmitten og at vi engang
kan tage lidt lettere på mange af de
ting, som vi lige nu passer meget på
med – af gode grunde.
Jeg er lige kommet hjem fra en lille
ferie i Harzen, midt i bjerge og skove
og med rigtig dejligt vejr. Når vi spiste på restaurant skulle vi have mundbind på, når vi gik ind og ud, samt i
alle butikker. Det var en skøn ferie,
men det er også rart at komme hjem
igen, hvor vi indtil videre må gå uden
mundbind i butikkerne. Så kan man
altså bedre få vejret!
Og hvor er det godt at kunne trække
vejret frit. Selvom der så skulle komme påbud om mundbind i butikker i
Danmark, så må vi glædes over, hvor
skønt det er at tage det af igen. Sikken frihed!
Sådan er det åbenbart med coronaen,
at den lærer os så meget nyt, også om
os selv. Vi lærer at skønne på, at vi
har det friske danske vejr, den gode
luft. Blæsten som går frisk over Limfjordens vande!
Selvom Harzen ikke ligger langt fra
Danmark, så ser husene altså anderledes ud og deres vedligehold ser ret
meget anderledes ud. Der er så mange
forfaldne huse, og jeg tænker at det
har noget med økonomi at gøre. Også
der er vi bedre stillede i Danmark.
Selvom der findes forfaldne huse og
ejendomme, så er det slet ikke i samme antal som mange steder i udlan-

det.
Coronaen lærer os at glæde os over
alt det nære, over vore relationer og
over det, som vi trods alt kan gøre for
hinanden. Vi bliver mindet om at vi
har brug for hinanden og at der ligger
en hel verden af uudnyttede muligheder, som vi ofte slet ikke ser, fordi vi
har travlt med andet, når der ingen
restriktioner er.
Der er muligheder for at trænge dybere ned i tilværelsen, for at finde gamle
glæder frem igen.
Vi oplevede
det lidt
på vores junior
sommerskole, hvor vi havde fundet
gode gamle lege frem, som børnene
tog rigtig godt imod. De hoppede i
reb med stor entusiasme og blev gode
til det. De rullede med cykelhjul og
gik på stylter og lavede fuglehus.
Og så glædedes vi over at være i 3
gamle dejlige kirker, som rummede
en masse forkyndelse i sig selv:
Agerø kirke med skabelse, Dragstrup
kirke med noget om jul og påske og
til sidst Karby kirke, hvor vi arbejdede med emnet næstekærlighed.
Det var en dejlig uge og vi der var
med, var taknemlige, både over interesserede børn og over at to frivillige
personer, Niels og Leo, også deltog
og var med til at gøre de 3 dage samt
afslutningen i Karby kirke om søndagen til en god oplevelse!
Bedste hilsner
Arne Silkjær og Anna-Marie Sloth
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Fra Menighedsråd

Fra 1. maj har menighedsrådene i
Redsted-Hvidbjerg og KarbyTæbring-Rakkeby indgået et samarbejde om fælles personale i kirkerne og på kirkegårdene.
Personalet består af 3 gravere: Eva
Jensen (ansvarlig for Redsted og
Hvidbjerg), Birthe Silkjær (ansvarlig
for Tæbring) og Lone Andersen
(ansvarlig for Rakkeby og Karby).
Derudover er Mikael Pedersen og
Henrik Svendsen ansat som gravermedhjælpere, dog med hjemsendelse
nogle måneder om vinteren. Arbejdet
planlægges af graverne og fordeling
af ressourcerne sker efter behov mellem de enkelte kirkegårde.

Det betyder, at der i nogle perioder/
dage ikke vil være personale til stede
på nogle af vore kirkegårde. Men de
kan altid kontaktes på tlf.
Det er menighedsrådene, der har ansvaret for personalet og det timetal,
der er til rådighed og hermed antal
”hænder”, som der er sket en reduktion i, når vi ser over et helt år.
Hvis nogen har spørgsmål til dette,
bedes I rette henvendelse til menighedsrådene og ikke til personalet.
Personalet udfører deres arbejde i
henhold til de rammer, de har og efter
vores opfattelse til meget stor tilfredshed.
Bodil Damgaard

Tirsdagshjørnet
Tirsdagshjørnet en børneklub,
for børn fra 4 år.
Her får man saftevand og kage - hører
historier fra biblen - er på løb eller
leger - synger fagter sange - ser små
film - laver lidt drama – maler og tegner - spiller bold på græsset –har det
sjovt og hyggeligt. Alle er velkomne.
Datoer i efterår 2020,
tirsdage kl.14,45-16,00
15. sep. –29. sep. - 27. okt.
– 10. nov. – 24. nov. 8. dec.
Så er det juleferie.
Opstart 12. jan. 2021.
Medhjælpere: Josefine S. Gade,
Nicoletta Termes, Marie Pedersen.
Ledere: Gudrun Noesgaard,
Berit Højgaard tlf. 2811 0655,
Arne Silkjær tlf. 5115 9505
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Årets Konfirmander

5. September - Karby, Thea E. Larsen, Jesper
Skovgaard Andersen, Mads Christian V. Stauerbøl, Nanna Bruhn, Søren Larsen, Emil Rask Jensen, Sasja Hendriksen Joelsen.

Hvidbjerg Elias Futtrup Dam Nielsen, Lykke
Futtrup Frøslev, Rasmus Søndergaard Jørgensen.
Rakkeby - kl. 14, Winni Dahl Jeppesen, Anders
Mølgaard.
6. September - Redsted, Emil Bruslund Nielsen,
Johanne Søndergaard Jensen, Mia Lund Petersen.
Agerø - kl. 12, Oliver Høyer Kristensen.

Menighedsrådsvalg 2020
afholdes over hele landet tirsdag den

kandidater, er det nye menighedsråd. Man
deltager i valget med personligt fremmøde.
Hos os i Sydvestmors pastorat vælges de
kommende menighedsråd kun for 2 år.
Da Sydvestmors pastorat blev oprettet i 2013,
var det dengang som nu, målet at styrke samarbejdet i det store pastorat. Det er vigtigt, at
Hos os i Sydvestmors pastorats 3 menigheds- vi føler, at Sydvestmors pastorat er vores
råd, finder valgmødet sted hos:
fælles ramme, og at vi i menighedsrådene
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd
bidrager til, at kirkerne hører naturligt ind i
i Kirkehuset, Redsted kl. 19.30.
den.
Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd
Kom og vær med til vælge og støtte de komi Karby kirke kl. 19.30
mende menighedsråd. Vis, ved at møde op, at
Agerø menighedsråd
I bakker op om de kirkelige aktiviteter.
i Agerø kirke kl. 19.30
Der er kaffe/te på kanden, kage på bordet og
Dette valg er specielt ved, at en liste opstillet
den nødvendige håndsprit og corona- afstand.
på mødet med det nødvendige antal valgte
Vel mødt!

15. september
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Fra Torsdagscafeen september 2020 af Knud L

Efter i lang tid at være ”coronaramt” er der
kommet lidt gang i det igen. Normalt er juli
måned sommerferiemåned, men i år holdt vi
ekstra åbent en torsdag for ligesom at vise
hinanden, at vi stadig er der og gerne vil
komme hinanden ved.
Torsdag den 23. juli var vi samlet til fælles
hygge. Det hele startede med en andagt i kirken. For at fejre ”genåbningen”, havde vi en
sponsor i baghånden, der ville give lagkage
fra ”Gårdbageriet”. Sponsoren var Esther og
Knud
Erik
Andersen,
Redsted.
”Gårdbageriet” havde på fineste vis bakket
op om de officielle krav angående corona…..
nemlig ved at ændre lagkage til enkeltstykker
”gåsebryst”, som stod på hver sin minibakke.
I Kirkehuset havde vi dækket bordene, så der
også på den måde blev taget hensyn til kravene om afstand.
Det blev et dejligt gensyn med brugerne af
Torsdagscafeen, og alle havde lyst til at komme og være med igen. Der var vist kun fire,
som ikke var der på grund af ferieaktiviteter.
Nu er efteråret kommet nærmere, og efterårssæsonen er planlagt. Normalt er augustmødet
flyttet til Nordmors med et besøg hos Anne
Holck og septembermødet er normalt flyttet
til Vorupør med et besøg hos Gudrun og
Knud. Begge disse møder er aflyst, da ingen
af stederne har mulighed for at dække bord
med overholdelse af afstandskravene.
Vi har allerede haft augustmødet. Det var den
27. i Kirkehuset. Som ”dagens indslag” havde vi inviteret Lene og Jens Munksgaard til at
fortælle om deres liv og oplevelser gennem
mange år. De fortalte levende og engageret,
og det blev en rigtig dejlig eftermiddag. Som

sædvanlig med Elses gode hjemmebag. Som
det ses på billederne har Gudrun, Lise og Ole

helt styr på god og pyntelig bordopstilling.
Det eneste minus er, at afstandskravene i
forbindelse med corona ikke kan blive opfyldt, så vi kan synge, som vi plejer. Det er
ærgerligt, men det er sådan der er lige nu.
Septembermødet er torsdag den 24. Dagens
indslag står Knud for med sin lille fortælling
med titlen ”Mine 40 år på Europas landeveje”. Det er en blanding af snak og billeder.
Oktobermødet er den 29. oktober. Der kommer Marianne Noesgaard og fortæller om sit
job på Kærvang og sit job som specialterapeut. Et job, hvor hun har succes med at afhjælpe mange mennesker deres helbredsmæssige problemer. Hun har til lodtrækning udlovet tre behandlinger. Det kan ske privat eller
på Mariannes adresse i Nykøbing.
Bemærk at vi har ændret starttidspunktet for
vore møder til 14.30 og sluttidspunktet til
16.45.
Novembermødet den 26. november er vores
julefrokost…… derom mere senere.
Vi er i fuld gang med at lave forårsprogrammet og finde spændende mennesker til at
komme med spændende indslag til møderne.

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. Har du 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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Fra Menighedsråd

Af Gudrun Noesgård, Redsted-Hvidbjerg
Forår – Sommer – Efterår….. og kusine
Corona (som Jens Munksgaard plejer at
sige).
Sikke en tid vi har været igennem – og ER i
endnu. Somme tider tænker- og ønsker
man, at livet må blive normalt igen.
Utallige er de gudstjenester og kirkelige
arrangementer, som har måttet aflyses.
Planlagte udflugter, hvor både bus og mad
var bestilt, og hvor man havde glædet sig til
at komme ud og opleve den danske natur
og forskellige seværdigheder, kunne heller
ikke gennemføres. Pludselig blev der lukket
ned for ALT.
Men i stedet for at ”gå i sort” Gik vore
dygtige præster Christian og Anna-Marie
sammen med vores kirke- og kulturmedarbejder Arne Silkjær og sørgede for søndag
efter søndag at lægge en gudstjeneste ud på
nettet. Et stort arbejde, men hvor har det
været dejligt – trods alt – både at se præsterne og lytte til søndagens tekst. Tak for
det.
Nu er vi så småt på vej ind i efteråret: ” Nu
falmer skoven trindt om land og fuglestemmen daler. Hvor marken bølged nys som
guld med aks og vipper bolde, der ser man
nu kun sorten muld og stubbene de golde.”
”Man høster, som man sår”, siges der i folkemunde. Landmændene har gødet og vandet deres agerjord og Vorherre har sørget
for resten.
På samme måde føler jeg, at vi i forbindelse

med Torsdagscafeens nedlukning og vore
ugentlige torsdagsbesøg fik sået et lille frø
af sammenhold og næstekærlighed – og vi
fik tifold igen. TAK for det. Og endnu en
gang tusind tak for de smukke engle, som
står i vores vindueskarm og dagligt minder
os om ”Torsdagscafeen”
Som I kan se andetsteds i kirkebladet er
vores graversituation faldet på plads i Sydvestmors Pastorat. Alt nyt er svært, men jeg
er glad for- og stolt af vore dygtige gravere,
som trods besparelser fortsat sørger for, at
vore kirkegårde bliver holdt på fineste vis.
Giv graverne et like. Det er vist det, der er
ret vigtigt på Facebook. Her tror jeg, det er
nok, at I giver graverne et smil og et skulderklap – det øger arbejdsglæden.
I søndags (den 30. august) tog vi afsked for
denne gang med Jens Munksgaard, som har
vikarieret i Christians barselsperiode. Tak
til både Lene og Jens Munksgaard. I har i
den grad taget opgaven på jer. Tak for
dejlige snakke og gode prædikener.
Nu ser vi frem til at få Christian på ”sin
pind” igen. Jeg føler en stor taknemmelighed over, at vi har både en Christian og en
Anna-Marie som VORE præster i Sydvestmors Pastorat.
Efterhånden er der åbnet mere og mere op i
vores samfund – og ligeledes er der åbnet
mere og mere i kirkerne. MEN stadigvæk
skal der tages hensyn til ”kusine Corona”.
Jeg vil bede jer om at hjælpe os og hinanden med at overholde de sikkerhedsregler,
der er i vore kirker. Brug sprit, hold afstand og overhold forsamlingsforbuddet.
Tiden er blevet en anden, og hvem ved,
hvornår livet kan leves som før?
Og så vil jeg slutte med endnu et par guldkorn af N.F.S. Grundtvig:
”Og over os det hele år sin fred han lyser
gerne
Og efter vinter kommer vår med sommer,
korn og kerne
Og når en engang på Herrens bud vort
timeglas udrinder
En evig sommer hos vor Gud i Paradis vi
finder.”
Gudrun Noesgaard
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Kirkegårde og Gravere

VASER til gravstederne i Hvidbjerg,
Karby, Rakkeby, Redsted og Tæbring.
Vaser forefindes i vaseholderne opsat på
kirkegårdene. Efter brug af vaserne, stilles de tilbage i vaseholderne.
Fra den 15/10 må der IKKE ligge noget
bag gravstenene, det vil blive fjernet.

(vaser, krukker, glas osv).
Ringning i Karby om lørdagen.
Det er besluttet af menighedsrådet, at der
indtil videre ikke bliver ringet med kirke
klokken i Karby morgen og aften om lørdagen.
Hilsen Menighedsrådet og Graverne.

Hvem kender nogen der kender ….

Ane Marie Pedersen 1895 - 1978, D186-187

på Karby Kirkegård. Brugsretten er udløbet
2016, men vi har ikke kunnet finde gravstedsindehaveren. Her var tidligere begravet
Jens Pedersen, 1855-1931og hustru Mette
Kathrine Pedersen, 1864 -1960, Ørndrup
Mark samt Peter Pedersen, 1891- 1986, Ørndrup Mark/Hvidbjerg Plejehjem.
Brugsretten på disse gravsteder tilhørte først
Ragnhild Bjarup, Degnestrædet 6, Lødderup.
Senere har Osvald Pedersen, Grønnegade 64,
Nykøbing overtaget Ane Marie Pedersens
gravsted – og det er Osvald vi søger nogle
oplysninger på! Henvendelse til graver Lone
eller kirkeværge Ellen

Sorggrupper i Nykøbing Kirkecenter Af Anna-Marie
Tirsdag den 8. september kl. 14.30-16 er
der tilbud om at deltage i sorggruppe for
jer, der har mistet en ægtefælle eller samlever, og som gerne vil snakke med andre
om det hele.
Sorggrupperne holder til i Nykøbing kirkecenter i et lokale længst tilbage i huset,
efter trappen.
Vi vil dele både glæde, smerte og savn
og tale om, hvordan den enkelte gør for
at leve et godt liv og have den mistede
med i hjertet. Ofte er det en støtte, at der
er nogen, der lytter og man ikke er alene
med tankerne.
Torsdag den 17. september starter en
sorggruppe for dem, der har mistet et
barn, enten det er voksent eller var barn,
da det skete.
Klokkeslæt er det samme, 14.30-16 og i

samme lokale.
Jeg (Anna-Marie) blev spurgt af provsten, om jeg ville tage Trine Giørtz` sorggrupper indtil vi får en ny kollega i hendes stilling, og der vil jeg gerne gøre.
Når vi får en kollega i Trines stilling
igen, så er det meningen at jeg blot fortsætter med den ene gruppe og vi deles
om sorgarbejdet.
Gruppen for tab af ægtefælle/samlever
kører følgende dage: 08.09, 22.09, 06.10,
20.10, 03.11, 17.11, 01.12
Gruppen for tab af barn kører følgende
dage: 17.09, 01.10, 15.10, 05.11, 19.11,
10.12
Af praktiske grunde vil jeg gerne lige
have en mail fra jer, som har lyst at deltage. Skriv til: ams@km.dk
Vel mødt.
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Meditation

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.
Jens Knudsen

Salmestudiekreds
Velkommen til salmestudiekreds. Vi starter et nyt hold til vinter i Jan. Febr.
og Marts 2021 i Redsted Kirkehus. Hold øje med det næste kirkeblad, hjemmesiden, facebook eller kontakt Anna-Marie Sloth eller Birthe Silkjær.
Vi nærstuderer de salmer, der betyder noget særligt for os og åbner op for
nye salmer. Der er gratis kaffe m. brød. Alle er velkomne.

Kirkevandringer ved de 7 Kirker
Vi håber at kunne arrangere kirkevanding i de 7 sogne igen engang,
- med rundture i området ved de enkelte kirker - hvor alle kan være med.
Men så længe kirkerne er lukket, er der ikke mulighed for det.

Karby Kirketårn udvendig og indvendig ...
Tårnet er nu en fornøjelse at se på igen –
Man kan også
der er nye murankre, nye årstal, nyt urgå en tur ind i
værk på kirkeurene, ny tårndør og nye
tårnet, nyde
låger i glamhullerne - OG ikke mindst
atmosfæren, se
synligt, - der er lavet et stort, grundigt og
på det gamle
flot arbejde på murværket.
træværk, ja, se
Det har været en glæde at følge håndværvejledningen
kerne og deres engagement i arbejdet.
om ”hvad enByen har igen fået et værdigt vartegn.
hver Ringer
Lamperne på Porten og på Kirken står
bør vide” og
også til udskiftse de to gamle
ning, så på lofklokker
tet i tårnet fandt
(Karby er den
vi den gamle
eneste kirke på
lampe og nu
Mors der har to klokker) og gennem
undersøger vi
om den kan bru- glamhullerne nyde udsigten over Karby
ges igen ?
og til Thy.
Kirkeværge Ellen
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Sang & Musik - Foredrag i Karby Kirke
Blev udsat - vi ser stadig tiden an !

”Et liv i musikken”
Ronnie Flyvbjerg Olesen er til daglig
kapelmester i Mariehaven og for Birthe Kjær. Han er født i Sydkorea, men
opvokset i Danmark, og tilskuerne vil
få indblik og plads til refleksioner
over livet som et adoptivbarn, der
som ganske spæd kommer til en musikalsk familie i det midtjyske.
Ronnie mestrer klaveret som sit hovedinstrument og vil føre os igennem
en masse flotte musikstykker i forskellige genrer, krydret med fortællin-

ger fra sit liv og virke.
”Vi skal naturligvis
også synge dejlige fællessange, som er en
unik og stærk kulturarv vi har i Danmark”,
udtaler Ronnie.
Med baggrund i både
DGI, Spil Dansk, TV,
radio, underholdningsmusik, korsang
og meget mere, ser Ronnie frem til en
musikalsk og hyggelig aften i Karby
Kirke. Vel mødt!

Babysalmesang
mange forskellige, flest fra vore egne
sogne, men også jævnligt folk udefra.
I alt 8 forskellige familier, og det var
små, glade babyer, som elskede at
kigge på det fine stjernetæppe, som
Ellen Weisbjerg har lavet, kigge på
sæbebobler og lytte til de sange, vi
synger for dem.
Men da jeg (Anna-Marie) skulle dække noget hist og her for andre præster
i sommertiden, måtte vi holde pause,
men vi starter op igen torsdag den 3.
september kl. 10.30 i Karby kirke.
Alle familier med en baby mellem ca.
2 og 9 måneder indbydes til at deltage. Det kræver ikke hverken skønsang eller kendskab til det kirkelige,
blot at du har lyst at være sammen
med os andre om babyer og sangglæBabysalmesang startede op i juni må- de.
ned og kørte lige en måneds tid, før vi Vi mødes følgende torsdage: 03.09,
gik på sommerpause. Det var dejligt 17.09, 01.10, 15.10, 29.09 – alle ganat få startet op, og vi havde besøg af ge i Karby kirke.
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Møder i Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):

15/9 -20 kl. 19.30 Valgforsamling.

21/9-20 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde. 20/10-20 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde
25/11-20 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring :

15/9 kl. 19.30 Valgforsamling i Karby Kirke.

21/9-20 kl. 19,00 Menighedsrådsmøde. 20/10-20 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde.
25/11-20 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Agerø :

15/9-20 kl. 19.30 Valgforsamling i Agerø Kirke

10/11-20 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde v/ Brian

Udvalg
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset) udvalgsmøde 6/10-20 kl. 16.30
Gudstjenesteudvalg :

Lisbeth Kristensen, Johan Hovmøller,
Lone Skovgaard Andersen, Christian Berwald, Anna-Marie Sloth.

Bladudvalg (i Kirkehuset)

udvalgsmøde 20/10 -20 kl. 16.30

Juniorkonfirmander 2020
fortællinger om jul, påske og pinse, vi
hørte om skabelsen, og vi tale om næstekærlighed.
Vi lavede også en masse sjov, gik
lange ture i naturen og fandt noget,
der mindede os om skabelse, malede
store plancher om det, vi havde lært,
gik på stylter, legede med cykelhjul,
lavede fuglehus, hoppede i reb, studerede fuglene og kirkerne, hvor der var
I uge 32 havde vi i vores pastorat
noget, der kunne minde om det, som
sommerskole for juniorkonfirmander. vi havde om den pågældende dag.
Det blev 3 dejlige dage, en dag på
Det var en fornøjelse at arbejde med
Agerø og i Agerø kirke, en i Dragsjuniorerne! Og ”vi” dækker over Artrup kirke og en i Karby kirke samt
ne, Niels, Leo og Anna-Marie. Stor
om søndagen også afslutning i Karby tak til alle, som deltog, både juniorkirke. 8 børn meldte sig, og alle del- konfirmanderne og hjælperne og vi,
tog motiverede og glade. Vi lyttede til der er ansatte!
Anna-Marie

Beboer side
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Medbring egen kaffekurv.
Læg en 20ér hver gang du kommer.
Du kan strikke, sy, hækle, snakke,
drikke kaffe eller hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mød op - ingen tilmelding.

Syssel Cafe

Vi starter tirsdag d. 15/9 2020,
kl. 19 - 21.30 i Karby Kuber.

Venlig hilsen Syssel - pigerne
Bente Lock 40175003
Mette Jespersen 42963122
Bente Kankelborg 29396375
Annette Kirk 21461146

Moderne Husmoderfællesskab Redsted
Vi er et fællesskab for kvinder i Redsted og omegn. Vi afholder små events,
kreativiteten og snakketøjet får frit løb. Kom og vær med. Hold øje med vores facebookside, men sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 22/09, d. 23/10
samt d. 27/11, eller kontakt kontaktperson Tanja Vad Ravnborg; 27648309

Klub Viffen starter mandag den 14. september. Der er åben hver mandag og
hver onsdag fra 13.45 til 16.00. Viffen er til børn fra 4-5 og 6 klasse.
Gældende regler i forhold til corona - de samme som gælder i skolen.
VIF Motionscenter – stedet for alle som vil være Fit for Fight.
Tilbud på medlemskab hele september måned :
1 år kun 1200 kr .Vintersæson-1/9 2020 til 10/4 2021 kun 800 kr.
Ved køb af medlemskab kan du gå til spinning, TRX, boldtræning, smidighedstræning samt benytte centeret lige så tit du vil. Gå ind på vifmors.dk under motion og se tiderne på de forskellige hold.

Men næste års pilgrimsvandring,

Pilgrim Mors 2021,
Pilgrim Mors 2020
– blev hver for sig.

starter igen 2. pinsedag, altså:

mandag den 24. maj 2021.

Beboer side

Side 13

KARBY BOGSAMLING
I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50)
Åben hver mandag fra 14.30 - 17.00.
Der er kaffe på kanden, bare kom.
-man behøver ikke låne en bog
hilsen BOGHOLDET

ÅBNINGSTIDER I LOPPEMARKEDET
I KARBY KUBER
Hver mandag 14.30 - 17.00 og hver anden
lørdag i ulige uger 10.00 - 13.00. Man kan
indlevere det man gerne vil af med i skuret.
Hilsen LOPPEHOLDET .

T.O.R.FBorgerforening

Store oprydningsdag lørdag den 19 september fra kl. 9.00 til 12.00.
Tæbring mødes i Byparken. Rakkeby hos Jytte og Bent Krogh. Outrup og Fjallerslev mødes Byvej 8.
BANKOSPIL i Klubhuset på Hedevej 6 kl. 19.30 Hver tirsdag. Første gang 20/10.

KHSR husholdningsforening.

21/10 Generalforsamling kl. 19.30 v/Karen Kjærgård, Næssundvej 295
(Husk pakke til spil.)
18/11 Tur til Nice4U, Sejerslev kl. 18.00

Redsted Beboerforening.

8/10 Foredrag Genforeningen med Jørgen Bruun i Redsted Sognegård kl. 19.00
22/10 Generalforsamling i Redsted Sognegård kl. 19.00
25/11 Banko i Redsted Sognegård kl, 19.00

Fredags hygge i Karby Kuber
Den 30. oktober kl. 17 til kl. 19.

Udsat
Ny dato kommer senere.
Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub
Da plejecentret endnu ikke har fået lov til at åbne op p.g.a. corona, er der stadig ingen ældreklub i Hvidbjerg her i efteråret.
Hvornår der bliver mulighed for at mødes igen om onsdagen er i det uvisse.
Vi vil ringe til hver enkel, når der bliver mulighed for igen at mødes om onsdagen i
ældreklubben - indtil da pas godt på jer selv.
Mvh. Ella, Mary, Kirsten og Eva

Hvidbjerg og Omegns Beboerforening

Aflyser Running Dinner den 25. September.
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Opslagstavlen
Kirkebil: Dantaxi tlf.: 9772 4711
Ring i god tid helst dagen før .
Plejecentergudstjeneste

Vi ser tiden an.
Kommer der dage med godt
vejr, hvor vi øjner en mulighed, så spørger vi plejehjemmet, om det passer.
mvh Anna-Marie

Sydvestmors Pastorats hjemmeside:
www.svmp.dk

Årets sogneudflugt

den 11. september desværre

AFLYST

Høstgudstjeneste

i år den 23. september kl. 19,00 i Redsted kirke. Med lidt mad bagefter.

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 typographic.dk .

Næste kirkeblad udkommer 15/11, deadline 1/11 2020
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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.

Sognepræst (50% )
Anna-Marie Sloth
Mobil 22741552,
Mail: ams@km.dk
Træffes efter aftale på kontoret på
Hvidbjerg Plejecenter.
Fridag Mandag

Agerø kirke,
Graver: Jens Kr. Høyer Christiansen
mobil: 2617 7291, e-mail: jchk@live.dk
Kirkeværge: Gudrun Lauridsen,
52582638
Hvidbjerg kirke,
Graver: Eva Odgaard Mogensen
Tlf.: 9776 2477, mobil: 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Kirkeværge: Arne Højgaard: 2182 4421

Kirkesanger, Agerø, Hvidbjerg, Rakkeby, Redsted, Tæbring
Alice Hoff Hansen, 9776 6276 / 4140
6276
e-mail: sydvest94@gmail.com

Fridag Fredag,

Karby kirke,
Graver: Lone Skovgaard Andersen
Tlf.: 9776 1152, mobil: 4032 1752
e-mail: lonelean@icloud.com
Kirkeværge: Ellen Weisbjerg 20435840
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: Eva Odgaard Mogensen
Tlf.: 9776 2477, mobil: 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
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

Kirkesanger, Karby
Henning Iversen
9776 1041 / 2330 0441
e-mail: henningiversen7@gmail.com
Kirkeorganist, i alle 6 kirker
Knud Damgaard Andersen
Tlf. 24658026
Agerø menighedsråd :
Jens Holm.
Agerøvej 42, 7960 Karby
9776 1850 / 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,
Bredkærvej 97, 7700 Thisted
9776 2402 / 2335 7855
e-mail: gudrun.noesgaard@gmail.com
Sogne- og Kulturmedarbejder
Arne Silkjær, 9776 9505 / 5115 9505
e-mail: arnesilkjaer@outlook.dk
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Gudstjenester September - December 2020

September
13. September - 14. s. eft. trinitatis
Karby kl. 10.15 - AMS
20. September - 15. s. eft. trinitatis
Hvidbjerg kl. 10.15 - CRB
23. September onsdag
Høstgudstjeneste
Redsted kl. 19.00 CRB
27. September - 16. s. eft. trinitatis
Karby kl. 10.15 - AMS
Oktober
3. Oktober - Lørdag - Barnedåb
Redsted kl. 11.00 - AMS

4. Oktober - 17. s. eft. trinitatis
Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS
11. Oktober - 18. s. eft. trinitatis
Redsted kl. 10.15 – AMS
18. Oktober - 19. s.eft. trinitatis
Karby kl 10.15 - CBR

- vi håber at kunne bruge Rakkeby, Tæbring
og Agerø Kirke efter 31/10, ellers bliver det
ændret. (se det næste kirkeblad 15/11.)

November
1. November - Alle Helgen
Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS
8. November - 22. s.eft. trinitatis
Karby kl. 10.15 CBR
15. November - 23. s.eft. trinitatis
Rakkeby kl. 10.15 - CBR
22. November - Sidste s. i kirkeåret
Redsted kl.10.15 - AMS
29. November - 1.s. i advent
Tæbring kl. 10.15 CBR
December
6. December - 2.s. i advent
Agerø kl 10.15 - AMS
Juniorkonfirmanderne

24. Oktober - lørdag - barnedåb
Karby kl 10.00 - CBR
25. Oktober - 20. s.eft. trinitatis
Redsted kl 10.15 - CBR
31. Oktober - lørdag - Barnedåb
Agerø kl. 10.15 - AMS
Kirkebil: Ring i god tid til 9772 4711 DanTaxi
Husk at der er fri kirkebil til alle gudstjenester
og kirkelige arrangementer i Sydvestmors Pastorat.

