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SOGNEUDFLUGT
Fredag, den 20. september 2019 gik
turen til Viborg Domkirke, Sortebrødre Kirke, Finderup lade og Hald Hovedgaard i Dollerup Bakker.
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Præstens side

Jens F. Munksgaard

Lys i mørket

Endnu før det er blevet vinter er forberedel-

den engelsk-talende verden kaldte man så
festen Christmas – altså messe for Kristus. Vi
kalder stadig festen for jul uden helt at kunne

serne til festen i fuld gang. Juleøllet blev

forklare hvorfor. Måske kommer ordet fra
sluppet løs allerede første fredag i november. finsk. ”Juhla”.
Så kan der efter ældgammel skik skåles for
Den 1. januar er festen for Jesu navngivelse
guderne, så de kan give os godt vejr næste år. og omskæring.
Julefrokoster kan bestilles på kroer, hoteller

og hos slagteren allerede i oktober.
Jo, vi er klar til at holde den tusindår gamle
vinterfest. Det var engang en offerfest for at
sikre, at lyset (solen) ikke forsvandt; for så
ville alt liv forsvinde. Så der blev drukket,
spist og sunget sange for guderne.

Vi kalder festen JUL
Det smitter af på alt muligt: Juletræ gennem
200 år. Julepynt og julestjerne. Julehjerter.
Julegaver. Julemand og julenisser. Juleand og
julegås. Julekalender – både til at åbne låger i
og som børnefjernsyn. Julekort og julemærker (overrask dine venner med at sende et

Stjernen over Betlehem
Litografi af Kaj K. Nørkjær, tidl. sognepræst i Karby.

julekort i år; men send det i god tid!) Julemu- Den 6. januar fejrer vi Hellig tre Konger, og
sik og julesalmer. Julelys og julefrokost. Ju- hører om De vise Mænd, der fulgte stjernen
leindkøb, jule-stress og juledepression.

til Betlehem og fandt en ny sandhed: Gud har

Jo, der jules, og der handles, der planlægges

givet sin søn i menneskehænder. Et aldeles

familiebesøg og fordeling af bedsteforældre

risikabelt foretagende.

og gamle mostre til juleaften. Og så er der

Risikabelt! Jo, for tænk at give mennesker

dem, der rejser væk; – de haster ud til varme

ansvar for freden i stedet for at hævde hæv-

himmelstrøg for at skynde sig med at slappe

nen i krig. Tænk at lægge et lille barn i en

af.

stærk mands arme og sige til ham: ”Nu er det

For 1.700 år siden flyttede en romersk kejser

barn dit ansvar!” Ikke noget med ære og

fejring af Jesu fødsel til den 25. december,

hævn! I stedet skal vi leve i fællesskab om

for HAN er lyset, der kommer til verden. I

kærlighed og tilgivelse. Så vil freden slå rod i

Præstens side
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vore hjerter, og lyset vil skinner for alle, som med bl.a. ved at stille julegrød op på loftet,
sidder i mørket og dødens skygge.

ellers ville nisserne skaffe uheld.

Kirkens nytår er til advent

Det hele er et stort sammensurium af mad og

Det er da en fest værd hver vinter. I Kirken er
det nytår første søndag i advent, hvor vi ser
fremad mod Jesu fødsel. Imens vælter det
hen over os med juletraditioner.

Julemanden er egentlig en biskop, der gav
gaver til børn og lod dem holde en fest i klosteret. Han hed Sct. Nikolaus. Da hollænderne tog ham med til Amerika kaldtes han for
nemheds skyld Santa Claus.
Vore egne julenisser er oprindeligt små væsner, der boede på loftet på gårdene. Dem

drikke, lys og mørke, forbrug og overflod.
Vær med, når vi holder fest i kirkerne til jul.
Det handler om den risikable beslutning, som
Gud tog, da han lod Jesus fødes ind i vores
verden:

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.
Ds 120 vers 3

Godt nytår og glædelig jul!

skulle menneskene holde sig gode venner
Fra Ålborg Stifts hjemmeside:

Sognepræst,

50 % af fuldtidsbeskæftigelse,
søges. 29.10.2019

En stilling som overenskomstansat sognepræst,
kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse,
i Sydvestmors Pastorat (består af sognene Redsted,
Hvidbjerg, Agerø, Karby, Tæbring og Rakkeby sogne) i Morsø Provsti i Aalborg Stift er ledig.
Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende
protokollat. Tillæg kvoteres i henhold til stillingens størrelse. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede
bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt. Både
kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet
og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post:
KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest d. 18. november kl. 15.00. Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.
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Konfirmander

Den 22. oktober startede årets hold konfirmander. De er:
Emil Rask Jensen
Hjalmar Backhausen
Jesper Skovgaard Andersen
Mads Christian V. Stauerbøl
Nanna Bruhn
Søren Larsen
Thea E. Larsen
Winni Dahl Jeppesen
Elias Futtrup Dam Nielsen
Lykke Futtrup Frøslev
Rasmus Søndergaard Jørgensen
Emil Bruslund Nielsen
Johanne Søndergaard Jensen
Mia Lund Petersen
Oliver Høyer Kristensen
I kommer nok til at opleve dem rundt i kirkenerne det næste stykke tid. De er kommet for at lære og opleve, så benyt endelig enhver lejlighed for, når vi møder dem,
at fortælle, spørge, inddrage og vis dem det fællesskab, som kirken byder på – både
indenfor kirkens mure og i lokalsamfundet. Et stort velkommen til årets konfirmander.

”Juleaften” den 23. og Juleaften den 24.
Juleaften nærmer sig, og dermed også årets julegudstjenester.
Julen kan være en stresset tid med al dens bagen, arrangeren og renden rundt!
Derfor har vi indført en
juleaftensgudstjeneste d. 23/12 kl. 14.00 i Rakkeby kirke.
Gudstjenesten foregår ligesom den gør juleaften - og gør det muligt for dem,
der rejser til familie, væk fra området eller er julestressede - stadig at komme til en juleaftensgudstjeneste.
Det betyder at vi har julegudstjeneste
d. 23/12 i Rakkeby kirke kl.14.00,
d. 24/12 kl 14.00 i Redsted- og
Hvidbjerg kirke, og kl. 15.15 i Karby- og Tæbring kirke.
I år vil der ikke være julegudstjeneste i Agerø kirke, da det er vurderet
at 5 julegudstjenester kan rumme
alle julebesøgene.
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Torsdagscafeen

Knud Laursen

Torsdagscafeen november 2019

Som tidligere omtalt var vi i august på
besøg ved Anne Holck. Siden var vi i
september på besøg hos Gudrun og Knud
i Vorupør. Som lidt nyt i forhold til tidligere startede besøget med at se den nyrenoverede kirke i Vorupør. Bagefter var
der boller og æblekage på Bredkærvej
97. Det var dejligt, at så mange havde
lyst til at tage turen ”til vandet”.
I oktober var vi på ”hjemmebanen” i
Redsted. Vi havde besøg af Kristine og
Kirsten fra kommunens ”Mobile aktivi-

tets-team”. Det blev til en sjov og spændende ”legestue”, hvor de to piger havde
gang i forskellige aktiviteter og lege i
forhold til at få os rørt. Og de havde virkelig succes med deres aktiviteter. Der
blev grinet og ”bevæget”, og alle ca. 35
deltagere fik sved på panden. Besøget
viste tydeligt, at det er godt at få sig rørt,
og at det er sjovt i fællesskab med andre.
Kristine og Kirsten opfordrede til at man
tager kontakt til dem, hvis man gerne vil
have besøg hjemme eller være med i de
fællesaktiviteter, som de arrangerer. De
kan træffes tlf.30457731 og 30458587.
Det næste ordinære møde er torsdag den
28. november. Ordinære er så meget
sagt, for novembermødet står i julefrokostens tegn. Alle er velkommen, og
hvis du ikke er tilmeldt, kan det nås endnu. Ring snarest til Lise på tlf.23294094.
Med julefrokosten er vi nået til efterårets
sidste møde i torsdagscafeen. Tidspunk-

tet er klokken 12 i kirkehuset. Bussen
kører fra Plejecentret i Hvidbjerg klokken 11.45.
Programmet for forårssæsonen er klar, og
der venter spændende oplevelser lige om
hjørnet. Programmet ser således ud:
Den 30. januar fortæller Jørgen Gråbæk
om sit lange aktive liv på Mors.
Den 27. februar fortæller Torben Hedegaard om Hedegaard-dynastiet. Torbens
søster kommer og supplerer med billeder.
Den 26. marts fortæller Mette Moesgaard og sit liv som provst på Mors.
Den 30. april fortæller Johnny Markussen historien bag ornestationen.
Den 28. maj fortæller Marianne Noesgaard om sit job som specialterapeut på
Kærvang i Nykøbing. Hun fortæller,
hvordan hun kan hjælpe beboere med
forskellige fysiske eller psykiske handicap.

Den 18. juni er datoen for den årlige udflugt. Vi skal spise på Grønhøj Kro med
Morten Koch museet. Eftermiddagskaffen får vi i Viborg. Vi skal besøge
”Larsen Kaffe” Den 25. juni. …. Sommerferieafslutning.
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Fra Menighedsråd

Gudrun Noesgaard,
Redsted Hvidbjerg
Solen skinner, og der dufter af nybagt
appelsinkage i huset. Det er min tur
til at bage til Tirsdagshjørnet. Og
selvfølgelig skal det være mine børns
og børnebørns favoritkage.
”Elins appelsinkage” Hver gang den
bages, dukker dejlige minder frem fra
en svunden tid. Elin var mine børns
reservemor/dagplejemor – og hvor de
dog elskede hende.
Jeg er sikker på, kagen vil falde i god
jord også ved børnene i Tirsdagshjørnet. 15/17 glade børn samles hver anden tirsdag i Kirkehuset i Redsted.
Her serveres saftevand og kage, her
fortælles historier fra Det gamle Testamente, her leges og hygges. En
eftermiddag som både børn og voksne ser frem til.
På torsdag (d. 31.10.19) er der Torsdagscafe`. Her mødes 30/40 ældre
personer til en hyggestund med kaffe
og hjemmebagt brød, lidt underholdning, foredrag og frem for alt skal
snakketøjet vedligeholdes… Torsdagscafeen mødes altid den sidste
torsdag i måneden (medmindre det er
en helligdag) fra klokken 15.00 –
17.00. Kommende torsdag (d.31.10.)
skal vi lære lidt om, hvordan vi bruger vores krop mest hensigtsmæssig –
måske der er plads til lidt
”gymnastik” Husk alle er velkommen.
Som nævnt i sidste kirkeblad har
M.R. besluttet at bruge penge fra arven efter Kristen Horsager til et nyt
dåbsfad og dåbskande til Hvidbjerg

Kirke. Vi har en aftale tirsdag
d.5.10.19. hvor M.R. skal tage stilling
til, hvad der passer til døbefonten.
Den ledige stilling efter Benedicte er
slået op, og nu ser vi frem til at modtage en masse kvalificerede ansøgere.
For hvem har ikke lyst til at virke i
vores område, hvor der er et rigt kirkeliv og masser af ildsjæle…
Vores forhenværende organist Lars
Lundgren, som var ramt af kræft, sov
stille ind og blev bisat fra Hurup Kirke lørdag d 21. september. Æret være
hans minde.
Næste gang kirkebladet udkommer er
endnu et år gået, og vi skriver 2020
2019 har for nogle mennesker været
et år med masser af glæde og fremgang, andre husker tilbage på et år
med sorg og modgang.
Et år der endnu en gang har vist,
hvordan menneskelivet er….
”Sorrig og glæde de vandre til hobe”
– som salmedigteren Thomas Kingo
skriver.
Vore kirker har været fyldt af glade
og forventningsfulde mennesker til
barnedåb, konfirmationer og bryllupper i årets løb. Men vore kirker har
også været fyldt af triste og eftertænksomme mennesker ved de begravelser, der har været i løbet af året.
At miste et kært familiemedlem, en
kær pårørende eller en nær ven, hører
desværre også livet til.
Den første søndag i november er Allehelgen, her mindes vi både dem, vi
selv har mistet, og alle kristne. Under
allehelgengudstjeneste foretager mange kirker en oplæsning af navnene på
dem, som døde i sognet i årets løb.
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Fra menighedsråd

Med oplæsningen følger en tak til
Gud for livet med andre mennesker,
og det understreges, at levende og
døde ifølge kristendommen i tid og
evighed er forenet i Kristus.
I de senere år er det blevet meget udbredt at mindes de døde ved at sætte
lys på grvene allehelgensdag, og netop lys spiller da også en stor rolle ved
allehelgen.
Flere af de tekster, som læses under

gudstjenesten, lægger vægt på lyset.
Det understreges, at Kristus er verdens lys, og at mennesker i lyset af
hans store lys er små lys for hinanden.
Med disse afsluttende ord vil jeg takke for året, der snart rinder ud, og jeg
vil ønske jer en glædelig jul.
Ligeledes vil jeg ønske jer alle et godt
nytår, og håbe I må få kræfter og
Guds hjælp til at klare de udfordringer livet måtte bringe.

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

Tirsdagshjørnet
Tirsdagshjørnet, er en børneklub i Redsted, hvor vi snakker og hygger
hver gang. Vi starter med velkomsts sang, lidt til munden og hører en af biblens gode historier, så leger vi med dramaer, ting og sager.
Det er så hyggeligt. 12. nov. 2019, 26. nov. 2019, 10. dec. 2019, 21. jan.
2020, 4. feb. 2020, 18. feb. 2020

Side 9

Babysalmesang og Børne Bongo

Et gratis tilbud
til dig og dit barn
fra Sydvestmors-pastorat.
Velkommen!

kl.10 – kl.11 på følgende datoer:
d.13. nov. Karby Kirke
d. 27. nov. Hvidbjerg plejehjem
d. 11. dec. Karby Kirke
d. 15. Jan. Karby Kirke
Du og dit barn inviteres til babysald. 29. Jan. Hvidbjerg plejehjem
mesang.
d. 19. feb. Karby kirke
Babysalmesang er både sang og mu- d. 4. marts Hvidbjerg plejehjem
sik, bevægelse og rytmik med udTilmelding:
gangspunkt i salmer. En musikalsk
Birthe E. Silkjær, tlf. 40154131, estart i livet er dannelse for livet. Ba- mail basilkjaer@hotmail.com
bysalmesangen varetages af Birthe E. Vi glæder os til at se jer!
Silkjær.
Vi vil synge, danse og vugge salmernes 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.
Hvem?: Babyer fra 0--10 mdr. Hvor?:
Karby kirke eller Hvidbjerg plejehjem. Hvornår ?:

Velkommen til
BørneBongo fra 1 år- 4 år.
BørneBongo er et musikalsk tilbud
for jeres børn med forældre, bedsteforældre eller barnepiger. Børne Bongo 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, faldskærm
m.m. Vi spiser pizza, sandwich eller
andet lækkert inden vi tager hjem.
Det er gratis at deltage.
Følgende onsdage: 13. nov. -27. nov.-

15. jan. - 29.jan. -19. feb. - 4. marts.
Tidspunkt: kl. 16.45- 17.45
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær,
Mobil 40154131 eller mail: basilkjaer@hotmail.com
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Sang & Musik

Julekoncert

med hjemmeværnsorkestret
den 2. december i Karby Kirke kl. 19.30

Orkesteret, der til daglig øver i Tødsø, er et brassband og består af
ca. 15 personer under ledelse af dirigent Olav Ploug-Jørgensen.
Der er gratis entre.

Meditation
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.
Jens Knudsen
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Møder i Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):
20/11 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring (I konfirmandsturen):
20/11 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde, konstituering.

Udvalg
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset)
14-1-20 kl. 16.30

Gudstjenesteudvalg :

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

Bladudvalg (i Kirkehuset)
21-1 - 2020

kl. 16.30

Foredrag
Foredrag med

Jim Sander Christensen
der er sognepræst
i Thyborøn Kirke.

Mandag den 27. januar 2020
i Tæbring kirke kl. 19.
Foredraget hedder:
”Fra mørke til lys”

- Efter 26 år med kriminalitet, stoffer
og fængsel åbenbarede Gud sig og
gav mig et liv i sit lys -

Beboer side
CAFE SYSSEL i Karby Kuber

Vi mødes hver tirsdag fra kl 19-21.30. Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20ér hver gang du kommer. Du kan strikke, male, hækle, sy, drikke
kaffe, snakke ….. eller lige hvad du har lyst til. Medbring selv alt hvad du
skal bruge. Bare mød op - ingen tilmelding. Startede tirsdag den 22-102019. Venlig hilsen ”Syssel Pigerne”: Anette Kirk 21461146, Bente Kankelborg, Bente Lock 40175003, Mette Jespersen 42963122.

Beboer side
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Karby Kuber
Husk Fællesspisning
juleafslutningen
er den 03-12-2019
i Karby Kuber

Klub Viffen er en klub for 4-7 klasse i hele vores aktive område. Vi holder til i

lokaler i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter. Der er åben hver mandag og onsdag
efter skoletid. Efterårssæsonen er i fuld gang og der er 35 børn. Forårssæson starter
i uge 2 og slutter i uge 15. Der er masse af aktivitetsmuligheder og der er lidt mad
hver gang. Pris for hver sæson kun 250 kr. Daglig leder er Jenny Jepsen.

VIF E-Sport

Vi mangler nogen der vil spille e-sport, så vi kan
samle et hold på fem! Har du lyst så kom og prøv!
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.

Vi er startet godt op igen denne sæson. Der er stadig mange ledige pladser til spinning. Så kom og vær med. God konditionstræning og alle kan deltage, også nye. Så
kom og prøv. Se tider på vifmorsbooking.dk
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KARBY BOGSAMLING
I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50)
Åben hver mandag fra 14.30 - 17.00.
Der er kaffe på kanden, man behøver
ikke låne en bog bare kom.
hilsen BOGHOLDET
Der er gløg og æbleskiver den 16-12-2019
kl. 14.30 i Karby Bogsamling

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

T.O.R.F. Borgerforening

Lørdag den 8. december Hjerl Hede med jul
Bankospil hver tirsdag kl. 19.30 i Klubhuset levendegørelse og med efterfølgende middag
på Sevel Kro. Fælleskørsel fra Outrup Kirke
på Hedevej 6 ,19 november, sidste gang 3.
kl., 9.30. Tilmelding: middag på Sevel Kro
december. Døren åbnes kl. 18.45.
Gavespil tirsdag den 26. november kl. 19.30 senest 25/11 til Nina.
Mandag den 30/12 kl.12.00 Nytårsbad med
i Tæbring Forsamlingshus.
Søndag den 1. december kl. 15.00 Advents- Vildmarksbad hos Søren Korsgaard ved
badebroen i Tæbring, og derefter serveres
hygge i Byparken Gløgg og æbleskiver og
aktiviteter for børn og barnlige sjæle i Tæb- der varm kakao. Alle er velkomne, også selv
om de ikke går i vandet.
ring Bypark.

KHSR husholdningsforening.

Anne Mette Riis, Hvidbjerg hallens Cafeteria
17/3 20 kl. 18.00 Aftentur til Nice 4 U, Sejerslev

Redsted Beboerforening.

15/12 kl. 14.00 Juletræsfest
30/1-20 kl. 17.30 Fællesspisning
23/2-20 Fastelavn med børnegudstjeneste i
Redsted Kirke efterfølgende Fastelavnsfest i
Redsted Sognegaard.

23/1-20 kl. 1930 Foredrag v. akupunktør

20/11 Banko kl. 19.00
23 og 24/11 kl. 13-17 Julemarked
4/12 kl. 19.00 Julebanko

Karby, Hvidbjerg og Redsted
ældreklub

synger og spiller. 15/01- Samvær.
22/01.Banko. 29/01. Samvær. 05/02.Uggi`s
Kvintet spiller på harmonika, bas, savblad og
Vi mødes hver onsdag fra kl. 14:00 - 17:00 trommer. 12/02.Samvær. 19/02. Knud Laurpå Hvidbjerg Plejecenter
sen fortæller om 40 år på Europas landeveje.
13/11. Samvær.
Alle er hjertelig velkommen også selvom det
20/11. Oda og Gitte underholder med har- kun er en enkel gang man har lyst til at høre/
monika/sang.
lytte - eller bare hyggeligt samvær. Spørgs27/11. Gavespil. 04/12. Pakkespil.
mål til EVA 97769168, KIRSTEN
10/12. Afslutning spisning kl.12:00, Eske
97761098, ELLA 97762910, MARY
spiller og herefter juleferie.
97762040. Kaffen koster 25 kr. Brug for at
08/01. Inger og Henning Iversen kommer og blive kørt, ring HEDEGAARD tlf. 97762555

Meddelelse fra Karby Vandforsyning.

For at få meddelelser fra vandværket 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

Den første torsdag i måneden kl.14.30 undtagen i december, hvor det er 19/12

Sydvestmors Pastorats hjemmeside:
www.svmp.dk
Morsø Kirkehøjskole Onsdage kl. 10.00 – 11.50 (pause kl. 10.55 – 11.10)
Kirkecentret, Kirkegade 2, Enkeltforedrag 40 kr.

Den 20. november: Organist og klokkenist Erik Kure, Vejle: Kirkeklokker
Den 27. november: Kl. 9.30 Koncert i Nykøbing Kirke - Kl.10.15 Sangtime ved organist Birgitte Bonde.

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 15/2, deadline 1/2 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.
På mandage og ved fravær, henvendelse:

Konstitueret, 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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Gudstjenester november 2019 - februar

November
- Karby – kl. 15.15 – JFM
17. november, 22. søndag eft. trinita- - Tæbring – kl. 15.15 - CHRBE
tis m. dåb – kl. 10.00 – Karby - JFM
25. december, Juledag24. november, Sidste søndag i kirke- musikgudstjeneste – kl. 14.00 – Tæbåret – kl. 10.00 – Hvidbjerg - CHRBE ring - CHRBE
December
1. december, 1. advent – kl. 10.00 –
Agerø - JFM
8. december, 2. advent – kl. 10.00 –
Tæbring – JFM

26. december, 2. juledag – kl. 10.00
– Hvidbjerg – kl. 10.00 - JFM

29. december, Julesøndag – JFM Rakkeby

31. december, Nytårsaftensdag – kl.
15. december, 3. advent – kl. 10.00 – 14.00 – Karby - JFM
Karby - CHRBE
Januar
15. december, Lucia og de ni læs1. Januar, Nytårsdag – kl. 19.00 ninger – kl. 17.00 (m. efterfølgende
Redsted – CHRBE
spisning) – Redsted – CHRBE
5. Januar, Helligtrekonger – kl.
17. december, Juleafslutning Pulje- 10.00 – Tæbring m. dåb - TG
huset – kl. 9.30
12. januar, 1. søndag eft. H3K – kl.
19. december, Juleafslutning kl.
10.15 - Rakkeby—CHRBE
14.30 – Hvidbjerg Plejecenter - CHRBE
19. januar, 2. søndag eft H3K – kl.
10.00 - Hvidbjerg—JFM
22. december, 4. advent – Agerø –
kl. 10.00 - CHRBE
26. Januar, 3. søndag eft. H3K – kl.
10.00 - Tæbring—JFM
23. december, Juleaften for udrejsende – Rakkeby - kl. 14.00 - JFM
24. december, Juleaften
- Hvidbjerg – 14.00 – JFM
- Redsted – 14.00 – CHRBE
Kirkebil: Ring i god tid til 9772 4711 DanTaxi
Husk at der er fri kirkebil til alle gudstjenester
og kirkelige arrangementer i Sydvestmors Pastorat.

