Side 1

Sydvestmors Kirke- og Beboerblad
Nr.2 - Maj - September - 2020

Agerø - Hvidbjerg - Karby
Rakkeby - Redsted - Tæbring

Side 2

Indhold

Forside: Drive-in Gudstjeneste
2 Indhold, Foredrag i Agerø Kirke
3 Præstens side, Christian Berwald
4 Børnegudstjeneste,Tirsdagshjørnet
5 Konfirmander, Menighedsrådsvalg
6 Torsdagscafeen, KFUM Spejder
7 Fra Menighedsråd, Karby Kirke,
Karby Præstegård, Skovkirken
8 Sogneudflugt, Fra Menighedsråd

9 Meditation, Særgudstjenester, Kirkevandring, Plejehjemsgudstjeneste.
10 Et liv i musikken, Babysalmesang
11 Møder, Udvalg, Juniorkonfirmand
12 Beboer side, PilgrimMors
13 Beboer side
14 Opslagstavlen
15 Adresser for Sydvestmors Pastorat
16 Gudstjenesteliste, Konfirmationer

Forsidebillede og billeder herunder er fra Drive-in Gudstjenesten i Lyngblomstens Grusgrav.

Foredrag i Agerø Kirke - Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden og reservatet på Bent Birk Kristensen har i flere år
fulgt udviklingen på Agerø. Han vil
Agerø
denne aften fortælle lidt om Fugleværnsfonden og arbejdet med at beforedrag i Agerø Kirke.
Dato bekendtgøres senere. skytte fuglelivet og hvilken formidling, der foregår fra fondens reservaI 1982 erhvervede Fugleværnsfonden ter med udgangspunkt i Agerø.
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
vedligeholdt.
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Præstens side

De Blå Anemoner

Af Christian Rønlev Berwald

”Nu står den der og nikker,
så sejersæl i Jyllands grus
Ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus
Som om alverdens modgang
her har givet den et større værd
En lille amazone”
Sådan skriver Kaj Munk i sangen om
”Den blå anemone”. En anemone
som trives trods dens ensomhed og
modgang – som blomstrer måske netop på grund af modgangen. Det er
meget relaterbart i denne tid. For vi
oplever alle modgangen, vi er alle
ramt, hvis ikke direkte så indirekte af
den kriseperiode vi står i.
Vi har også mærket det i vores kirker,
som ikke har været det mødested og
rum for de store følelser, som vi er
vant til – i stedet har de stået lukkede
og aflåste.
Al nedlukningen og modgangen har
dog betydet at vi har måtte tænke nyt.
Vi har kastet os ud i videogudstjeneste (kan ses på vores hjemmeside),
udendørs gudstjeneste på plejecentret

og drive-in gudstjeneste. Så selvom
kirkerne har været fysisk lukkede, er
ordet ikke dødt – det står stadigt

”ukueligt og sikkert”.
Det har også bragt mig, personligt,
stor glæde at se hvordan livet og idéerne stadig blomstrer trods modgangen. Jeg ser mennesker der tilbyder

indkøb for andre, mennesker der stiller op som frivillige alle steder de kan
yde en hjælp, jeg ser nye tiltag for at
være der og hjælpe hinanden, jeg ser
et øget ønske om refleksion og tro,
jeg ser hvordan mennesker finder
værdi i hinanden og i at være sammen
med børnene, ægtemand eller konen.
Jeg er ikke glad for modgangen, men
jeg er lykkelig over at bo i et område,
som tager udfordringen op og finder
nye veje til fællesskab og glæde for
hinanden.
Så til alle anemoner, i er små amazoner – tak for jer!
Afrundingsvis kan i måske fornemme
at dette blad ikke er så tungt som det
plejer at være og indeholder ikke så
mange arrangementer, som det plejer.
Dog så snart vi får lov at åbne mere
op, hvilket tyder på nærmer sig, vil vi
løbende offentliggøre arrangementerne – så følg med på Facebook, hjemmesiden eller byskiltene rundt omkring.
Glædelig sommer.

Børnegudstjeneste
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Kom og vær med:

Børnegudstjeneste

den 9. juni kl. 16 –
for alle –
med efterfølgende spisning i
Redsted kirke.

i Redsted kirkehus eller sognehuset.
Vi håber på en dejlig stund sammen,
hvor vi kan slutte af på en god måde,
selvom det har været en mærkelig sæson.
Tilmelding til spisningen til Anna-Marie:
ams@km.dk, 22741552 eller Berit Højgaard, 28110655

Tirsdagshjørnet har længe været lukket
på grund af coronakrisen, og vi savner
jer! Vi følger medierne for at se, hvornår
vi må begynde igen. Og så lægger vi besked ud på hjemmesiderne.
Vi håber, om ikke andet, at vi kan samle
alle børn og forældre - og andre i sognet,
der har lyst at deltage i en lille kort gudstjeneste på børne-niveau og med spisning

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
18. aug. - 1. sep. – 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 - kl. 10
Thea E. Larsen
Jesper Skovgaard Andersen
Mads Christian V. Stauerbøl
Nanna Bruhn
Søren Larsen
Emil Rask Jensen
Hvidbjerg - kl. 12.
Elias Futtrup Dam Nielsen
Lykke Futtrup Frøslev
Rasmus Søndergaard Jørgensen
Rakkeby - kl. 14
Winni Dahl Jeppesen
Anders Mølgaard
6. September

Redsted - kl. 10
Emil Bruslund Nielsen
Johanne Søndergaard Jensen
Mia Lund Petersen
Agerø - kl. 12
Oliver Høyer Kristensen

Menighedsrådsvalg
Agerø menighedsråd i Agerø kirke.
Ved mødet vil der blive orienteret om
menighedsrådets aktiviteter i de sidste
4 år og om kommende opgaver i det
Menighedsrådsvalg nye råd.
i en coronatid
Desuden vil der blive gennemgået
selve forløbet af valget på valgmødet
Efter at der blev skrevet om menigden 15. september.
hedsrådsvalget i Sydvestmors kirke- Så sæt kryds i kalenderen på den 9.
og beboerblad nr. 1 i februar, har me- juni og den 15. september.
get ændret sig. Datoen for orienteValgmødet den 15. september vil
ringsmødet gælder ikke mere og er på sandsynligvis foregå samme sted som
landsplan udskudt til den 9. juni.
orienteringsmødet.
Om denne dato også er gældende efMøderne vil selvfølgelig blive holdt
ter den 11. maj er uvist. Men indtil
videre holdes der fast ved den, ellers efter gældende sikkerhedsregler.
følg med i dagspressen.
Altså: Orienteringsmøde den 9. juni
kl. 19.30
Hvidbjerg – Redsted menighedsråd i
Kirkehuset i Redsted.
Karby – Tæbring – Rakkeby menighedsråd i Karby kirke.
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Torsdagscafeen

Egentlig er der jo ikke meget at berette
fra Torsdagscafeen, der har været
”coronaramt” i lang tid. Og så alligevel…… Selv om vi har været nødt til at
aflyse de to seneste ordinære møder, er
der stort set hver uge sket lidt for dem,
der plejer at komme til Torsdagscafeens
arrangementer.
For at bryde ensformigheden for mange,
besluttede Gudrun og jeg at besøge otteogtyve adresser hver uge og komme med
en lille ”opmærksomhed”. Det har været
friskbagte boller, påskeæg, friskbagte
vaniljekranse og en flaske danskvand
samt en lille goodiebag. Senest har vi
haft nybagte cupcakes til uddeling. Vi
har haft en fantastisk opbakning fra nogle
meget venlige sponsorer. Ellers havde
det ikke været muligt. Hidtil har vi fået
sponsorater fra ”Kaffehjørnet”, Løvbjerg,
Jyske Bank, Spar Nord og en tidligere
kollega, Kurt Kristensen.
Alt er naturligvis blevet afleveret med
stor hensyntagen til de udstukne regler
om ”afstand og hygiejne”. Vi lavede en
amatørfiskestang af en gulvvaskestang,
og vi brugte engangshandsker og sprittede ivrigt med håndrensesprit.
For at optimere kontakten med Torsdagscafeens brugere, laver vi hver gang et
lille brev, hvori vi bl.a. stiller nogle
spørgsmål, der skal besvares ved, at alle,

der har lyst, skal ringe svarene til os. Det
gør nemlig, at vi også bliver kontaktet og
får en snak. Stort set alle otteogtyve
adresser ringer tilbage. Blandt de rigtige
besvarelser trækker vi lod om nogle små
præmier.

Det har vist sig, at tiden kan blive rigtig
lang, når man er nødt til at være hjemme
hele tiden. Derfor valgte vi fra starten
også at ringe til de otteogtyve adresser en
gang om ugen og spørge, om alt er vel,
eller der er noget vi kan hjælpe med.
Det har, som alle ved, lange udsigter til,
at alt bliver bare nogenlunde ”normalt”.
Vi ved ikke, hvornår det bliver ”hverdag”
i Torsdagscafeen. Vi har derfor valgt at
ændre vores besøg med fiskestangen til
at være hver anden torsdag. Den uge,
hvor der ikke er besøg, ringer vi brugerne
op om torsdagen. På den måde holder vi
fast ved at det hele tager udgangspunkt i
Torsdagscafeen.
Knud L.

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

Karby kirke

Foråret er kommet. Forårs og sommerrelaterede aktiviteter er ved at starte op,
selv i disse Coronatider. Dette gælder
også renoveringen af tårnet på Karby
kirke. De sidste 2 sider er netop blevet
sandblæst. Nu kommer så arbejdet med
at reparere revner og udskifte sten i
murværket. Herefter skal de pudses og
kalkes med kalkvand. Alt dette håber vi
bliver færdig før sommerferien. Murværket skal så tørre i løbet af sommeren. Vi forventer at kalkningen starter i
september.
Urskiverne, årstallet og murankrene
bliver repareret/udskiftet. Urværket og
lågerne i glamhullerne bliver udskiftet.

Karby præstegård.
Som det er de fleste bekendt, er Karby
præstegård solgt. Køberne er Anne Riss
Bovbjerg (hendes forældre bor i Elsø)
og Peter Ravn Callesen. De har børnene
Kristine på 15 år og Christian på 3 år.
De har overtaget boligen den 1/5, men
har haft brugsretten siden marts. De har
allerede gang i ændringer og reparationer. De håber at den er indflytningsklar
til sommer.

I forbindelse med salget mister vi konfirmandstuen og Skovkirken. Der arbejdes på at finde et lokale, hvor vi fremover kan afholde vores menighedsrådsmøder mm. Mht. Skovkirken må vi
desværre meddele, at den bliver nedlagt
for evigt.
Det var en
speciel og
attraktiv
ting som
Bennedicte startede i
1997, men
vi må erkende, at
den æra
også må
slutte sammen med
hende.
Klaus Mogensen

Sogneudflugt til Mariager
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Tag med på årets
sogneudflugt!
- den 11. september,
hvor vi skal køre til Mariager for at se
Mariager kirke og kloster på en guidet På grund af coronavirus ved vi jo
tur. Der er spændende historie og
endnu ikke om vi må tage på udflugt
sammen til den tid, men det er mit
håb.
Det endelige program vil blive lagt ud
på hjemmesiden. Og man kan tilmelde sig til Anna-Marie Sloth 2274
1552 – eller Gitte Søndergaard 6175
7160 eller Ellen Weisbjerg 20435840

Mvh Anna-Marie
smukke forhold, et stort orgel og meget andet at beundre. Undervejs på
turen gør vi ophold ved Krejbjerg
orangeri, hvor vi drikker kaffe og spiser menighedsrådets medbragte rundstykker.
Der er planer om frokost på den gamle hyggelige ”Postgården” i Mariager
og derefter skal vi undersøger lidt af
det, som byen har at byde på.

Fra menighedsråd
Graver i Karby.

Vi sender hermed en stor tak til Finn for
sine 17 år som graver i Karby-TæbringRakkeby sogne.
Vi har desværre modtaget opsigelse fra
vores mangeårige graver Finn Olesen pr. Vi ønsker dig alt det bedste i dit fremtidige virke.
30.06.20.
Lone Skovgård Andersen er fremover
Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd.
ansvarlig graver for Karby Kirke.

Meditation
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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

Særgudstjenester – Sang og Musik
l/6 , 2. pinsedag Gudstjeneste
kl. 10.15 i Hvidbjerg Kirke,
med efterfølgende spisning.

Sang og Musik
i Redsted Kirke
i september Datoen offentliggøres senere.

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

Plejehjemsgudstjeneste
skønneste solskin, nogle beboere var
kommet ud og sidde på terrassen med
flotte stråhatte, mens andre gerne ville
blive inde i skyggen, med døren åben.
Denne gudstjeneste blev så også hele
pastoratets gudstjeneste for den kommende søndag.
Vi har jo ikke vore almindelige gudstjenester på plejehjemmet for tiden, - men
vi vil holde øje med vejret og måske vil
Onsdag den 22. april holdt kirkernes per- det blive muligt igen at holde en udensonale en gudstjeneste udenfor Hvidbjerg dørs gudstjeneste, som beboerne kan haplejehjem, hvor vi gentog den lille guds- ve glæde af.
tjeneste 3 gange, en gang på hver terrasse. Det var en dejlig oplevelse, i det
Anna-Marie
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Sang & Musik - Foredrag i Karby Kirke
Blev udsat - der annonceres ny dato senere !

”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 fortællinger 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
Velkommen! Når vi igen må samles, så
tilbyder sognepræst Anna-Marie Sloth

baby salmesang på torsdage kl. 10,30
hver anden gang i Karby kirke og på
Hvidbjerg plejehjem.

Baby salmesang kræver ikke at du er god
til at synge eller noget som helst, det er
en hyggestund, hvor præst og forældre
sammen synger eller nynner for de små,
danser lidt med dem, vugger dem eller
giver dem lov at mærke på vandet i døbe
fonden.
Det er noget helt særligt ved at have sådan en stund sammen i kirkerummet eller
på plejehjemmet.
Vi slutter altid af med et glas vand eller
juice og en lille hygge-snak.
Du er velkommen til at sende en sms eller mail, hvis du er interesseret.
Mvh. Anna-Marie Tlf.: 22741552
mail: ams@km.dk

Møder i Menighedsråd
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Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):

2/6-20 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde ,
9/6-20 kl. 19.30 Offentlig orienteringsmøde,
29/8-20 kl. 17.00 Menighesrådsmøde. 15/9 -20 kl. 19.30 Valgforsamling.

Karby-Rakkeby-Tæbring :

2/6 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde , 9/6 kl.
19.30 Offentlig orienteringsmøde i Karby Kirke , 20/8 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde , 15/9 kl. 19.30 Valgforsamling i Karby Kirke

Agerø :

9/6-20 kl. 19.30 Offentlig orienteringsmøde i Agerø Kirke , 18/8-20 kl.
19.00 Menighedsrådsmøde hos Johan Hovmøller, 15/9-20 kl. 19.30 Valgforsamling
i Agerø Kirke

Udvalg
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset) udvalgsmøde 11/8-20 kl. 16.30
Gudstjenesteudvalg :

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

Bladudvalg (i Kirkehuset)

udvalgsmøde 18/8-20 kl. 16.30

Juniorkonfirmand
Sommerskole 4.5.6.og 9. august
2020
Fra kl 8.00 til 15.00.
Søndag fra 10.15 til 13.00.
Glæd dig til at blive
juniorkonfirmand
Hvis du går i 3. klasse nu, så er du inviteret
med til at lytte, lære, lege, spise og synge
sammen med Arne og Anna-Marie, når vi
holder minikonfirmandsommerskole.
Det bliver i dagene 4.-5.-6. august, ved 1 ny
kirke hver dag, hvor vi skal opleve og have
det sjovt, både ude i naturen og inde i kirken.
Vi slutter af med en gudstjeneste om søndagen med diplom til jer alle!
Kontakt : Anna-Marie, 22741552 eller
Arne, 51159505, arnesilkjaer@outlook.dk

Beboer side
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Fredagshygge
i Karby Kuber

Næste gang
den 30. oktober
kl. 17
med gruppen
”Fem På Spil ”

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. Desværre måtte Viffen lukke før tid på grund af Corona, men forventer at starte op igen til september.
VIF E-Sport Vi forventer at e-sport starter til september med en ny træner - Patrick Riis Larsen.
VIF Motionscenter. Vi håber vi snart må åbne i motionscenteret igen. Når dette
sker, vil der komme tilbud på sommer kontingent. Gå ind på www.vifmors.dk under
motion og meld dig ind med betaling eller kontakt Bodil Kristensen på 40351433

Pilgrim Mors 2020
– hver for sig.
Som så mange andre har Pilgrim Mors måttet
aflyse årets planlagte aktiviteter – den ugelange vandring fra 1. – 7. juni.
De tilmeldte deltagere har fået deres penge
tilbage, men vi stod stadig med en planlægning, der måtte kunne bruges til noget bl.a.
aftalerne om hvem der skulle starte dagen på
de enkelte vandringsdage. Vi har besluttet at
fastholde disse morgenandagter således, at
interesserede selv kunne vælge af gennemføre de planlagte vandringer. Hver morgen kl.
9, kan man se/høre et kort oplæg over dagens
pilgrimsord. Det sendes live på Pilgrim
Mors’ facebookside, hvorefter man kan drage
ud på sin egen pilgrimsfærd. I Pilgrim Mors
bruger man dagsvandringer på ca. 20 km ad
"Kystruten", men det står jo enhver frit for,

hvor og hvor langt man vil vandre.:
Mandag d. 1. juni. (2. pinsedag):
Langsomhed. Oplæg v. pilgrimshyrde, Charlotte Kristensen Heide
Tirsdag d. 2. juni.: Frihed. Oplæg v. sognepræst, Peter Noer
Onsdag d. 3. juni.: Enkelhed. Oplæg v. pilgrimshyrde, Charlotte Kristensen Heide
Torsdag d. 4. juni.: Bekymringsløshed. Oplæg v. pilgrimshyrde, Charlotte Kristensen
Heide
Fredag d. 5. juni.: Stilhed. Oplæg v. sognepræst, Astrid Glargaard
Lørdag d. 6. juni.: Fællesskab. Oplæg v. sognepræst, Steen Sunesen
Søndag d. 7. juni.: Åndelighed. Oplæg v.
sognepræst, Trine Gjørtz
Vi håber, at initiativet kan få pilgrimme ud
på egen hånd. Samtidig er der jo mulighed
for at gå Pilgrim Mors på egen hånd efter det
pilgrimspas, der er udarbejdet til det brug,
Næste års pilgrimsvandring, Pilgrim Mors
2021, starter igen 2. pinsedag, altså: mandag den 24. maj 2021.
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Beboer side

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

T.O.R.FBorgerforening
7/8-20 kl. 18.00 grillfællesspisning hos Poul
Kristensen. Tilmelding til Poul på tlf.
30528711 senest den 31/7 kl., 17.00.

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 .
Store Oprydningsdag er udsat til 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

Hvidbjerg og Omegns
Beboerforening

23/6-20 Sankt Hans fest/ bål i Fælledparken
Ændring kan forekomme.

KHSR husholdningsforening.

10/9-20 vi mødes i Karby Skyttekreds, hvor
vi skyder.

Redsted Beboerforening.

23/6-20 Sankt Hans
8/8-20 Sommerdag på banen

Karby, Hvidbjerg og Redsted
ældreklub

Hver onsdag fra kl. 14:00 -17:00
på Hvidbjerg plejecenter.
Den 16. September kl.14:00 starter vi
op i klubben igen. Der er ingen program
endnu, så den 16 bliver en overraskelse vi regner så med at I får et færdigt program denne dag.
Vi springer over udflugten i sommer på
grund af Corona.
Håber alle er raske og passer godt på sig
selv.

Vi glæder os til vi ses.
Med venlig hilsen
Ella, Kirsten. Mary og Eva
Brug for at blive kørt, ring da til Hedegaard i Redsted tlf: 97762555
Alle er hjertelig velkommen i ældreklubben selvom det er en enkelt gang man
har lyst til at høre/lytte eller hyggeligt
samvær. Kaffen koster 25 kr.
Spørgsmål ring da til
Eva tlf. 97769168 eller Kirsten tlf.
97761098, Ella tlf. 97762910 eller
Mary tlf.2025357

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.22.10 samt d. 27.11
Eller kontakt kontaktperson Tanja Vad Ravnborg; 27648309
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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 -

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.

Børnegudstjeneste i Redsted Kirke

den 9. juni kl. 16 – for alle – med efterfølgende spisning.

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 14/9, deadline 1/9 2020

Side 15

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
Fridag Fredag, forældreorlov 1-7 til 9-8 Hvidbjerg Plejecenter. Fridag ManJens Munksgård afløser 1-7 til 21-7 dag
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
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, Agerø, Hvidbjerg, Rakkeby, Redsted, Tæbring
Alice Hoff Hansen, 9776 6276 / 4140
6276
e-mail: sydvest94@gmail.com
Kirkesanger, Karby
Henning Iversen
9776 1041 / 2330 0441
e-mail: henningiversen7@gmail.com
Kirkesangervikar
Elise K. Nielsen,
9776 2801 / 2247 6355
e-mail: elisecanada15@gmail.com
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 maj - september 2020

Maj

August

21. Maj – Kristi Himmelfarts dag –
Karby kl. 10.15 – CRB

2. August - 8. s. eft. trinitatis –
Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS

24. Maj – 6. s. eft. Påske –
Rakkeby kl. 10.15 – ASM

9. August - 9. s. eft. trinitatis –
Karby kl. 10.15 - AMS

31. Maj – Pinsedag –
Redsted kl. 10.15 - CRB

16. August - 10. s. eft. trinitatis –
Rakkeby kl. 10.15 - JFM

Juni

23. August - 11. s. eft. trinitatis –
Redsted kl. 10.15 - JFM

1. Juni - 2. Pinsedag Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS
(m. efterfølgende spisning)
7. Juni - Trinitatis Søndag Tæbring kl. 10.15 - CRB
14. Juni – 1. s. eft. trinitatis –
Agerø kl. 10.15 - AMS
21. Juni - 2. s. eft. trinitatis –
Hvidbjerg kl. 10.15 - CRB
28. Juni - 3. s. eft. trinitatis –
Karby kl. 10.15 – CRB (m. dåb)
Juli
5. Juli - 4. s. eft. trinitatis –
Rakkeby kl. 10.15 – JFM
12. Juli - 5. s. eft. trinitatis –
Redsted kl. 10.15 - AMS
19. Juli - 6. s. eft. trinitatis –
Tæbring kl. 9.00 - JFM
26. Juli - 7. s. eft. trinitatis –
Agerø kl. 10.15 - AMS

30. August- 12. s. eft. trinitatis –
Tæbring kl. 10.15 - JFM
September
5. September Konfirmation Lørdag - CRB
- Karby kl. 10.00
- Hvidbjerg kl. 12.00
- Rakkeby kl. 14.00
6. September Konfirmation Søndag - CRB
- Redsted kl. 10.00
- Agerø kl. 12.00
14. September - 14. s. eft. trinitatis –
Agerø kl. 10.15 - AMS
20. September - 15. s. eft. trinitatis –
Hvidbjerg kl. 10.15 - CRB
27. September - 16. s. eft. trinitatis –
Karby kl. 10.15 - AMS
Oktober
4. Oktober - 17. s. eft. trinitatis –
Rakkeby kl. 10.15 - CRB
11. Oktober - 18. s. eft. trinitatis –
Redsted 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.

