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Gudstjenester marts - juni 2018

18. februar - 1. søndag I fasten
Agerø kl. 10.00 ABT
Afsked m.organist Gunhild Olesen
25. februar - 2. søndag fasten
Karby kl. 10 CRB
4. marts - 3. søndag I fasten
Tæbring kl. 10.00 CBR
10. marts - lørdag
Tæbring kl. 10.00 ABT
Dåbsgudstjeneste
11. marts – Midfaste
Redsted kl. 10.00 ABT
18. marts - Mariæ Bebudelses
dag
Rakkeby kl. 10.00 ABT
25. marts – Palmesøndag
Hvidbjerg kl. 14.00 CRB
Børnevenlig gudstjeneste
29. marts – Skærtorsdag
Karby kl. 19.00 ABT
30. marts – Langfredag
Agerø kl. 15.00 CRB
1. april – Påskedag
Redsted kl. 10.00 CRB
2. april – 2. Påskedag
Tæbring kl. 10.00 ABT
8. april – 1.s.e.påske
Hvidbjerg kl. 10.00 CRB
10. april – tirsdag
Karby kl. 19.00 ABT
Forårsaftensang
15. april – 2.s.e.påske
Agerø kl. 10.00 CRB

22. april – 3.s.e.påske
Redsted kl. 10.00 CRB
27. april – Bededag
Tæbring kl. 10.00 CRB
Konfirmation
29. april – 4.s.e.påske
Redsted kl. 10.00 CRB
Konfirmation
6. maj – 5.s.e.påske
Karby kl. 10.00 CRB
Konfirmation
10. maj – Kristi Himmelfartsdag
Agerø kl. 10.00 CRB
Konfirmation

Sydvestmors kirke - og beboerblad
Nr.1 marts - juni 4. årg.

13. maj – 6.s.e.påske
Hvidbjerg kl. 10.00 ABT
20. maj – Pinsedag
Karby kl. 10.00 CRB
21. maj – 2. Pinsedag
Årbjerg Torn kl. 9.00 ABT
PilgrimMors Morgensang
Hvidbjerg kl. 10.00 CRB
Med efterfølgende pinsefrokost
27. maj – Trinitatis søndag
Redsted kl. 10.00 CRB
Karby kl. 14.30 CRB + ABT
Pilgrimskoncert
3. juni -1.s.e.trin.
Tæbring kl. 10.00 ABT
10. juni – 2.s.e.trin.
Rakkeby kl. 10.00 CRB
...

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

Agerø - Hvidbjerg - Karby
Rakkeby - Redsted - Tæbring
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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 (fri) og ved fravær:
henvendelse til
sognepræst Benedicte Tønsberg
Agerø kirke
Graver Jens Kr. Høyer Christiansen
mobil: 2617 7291, e-mail: jchk@live.dk
Kirkeværge: Gudrun Lauridsen, 9776 1169

Organist Karby-Tæbring-Rakkeby
Lars V. Lundgreen
Tlf.: 9774 1081, mobil: 3052 9266
e-mail: larsvlundgreen@outlook.com

Hvidbjerg kirke
Graver Eva Odgaard Mogensen
Tlf.: 9776 2477, mobil: 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Fri fredag. Vikar: 9776 2202
Kirkeværge: Arne Højgaard: 2182 4421

Kirkesanger Agerø - Hvidbjerg - Rakkeby Redsted - Tæbring
Alice Hoff Hansen
Tlf.: 9776 6276, mobil: 4140 6276 (ikke sms)
e-mail: sydvest94@gmail.com

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)
besvares på hverdage evt.af vikar
e-mail: torbenmors@hotmail.com
Fri onsdag. Vikar tlf: 9776 6276
Kirkeværge: Lisbeth N. Kristensen: 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

Mariæ Bebudelse - Sidst i fastetiden, ni måneder før jul hører vi om englen,
som bringer bud til Maria om, at hun skal føde Guds søn.

Sognepræst
Anne Benedicte Tønsberg
Næssundvej 488, 7960 Karby
Tlf.: 9776 1032, mobil: 5120 7409.
e-mail: abt@km.dk (50% sognepræst og
50% stiftspræst for åndeligt søgende)
På fredage (fri) og ved fravær: henvendelse
til sognepræst Christian Rønlev Berwald

Organist Redsted-Hvidbjerg-Agerø
Gunhild Olesen Tlf. 97762370/ 28687435

Kirkesanger Karby
Henning Iversen
Tlf.: 9776 1041, mobil: 2330 0441
e-mail: henningiversen@karby.dk
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, 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
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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Opslagstavlen
Kirkebil: Dantaxi tlf.: 9775 4711
Ring i god tid - helst dagen før

Plejecentergudstjeneste
Hver 1. torsdag i måneden kl. 14.30

Meditation i Karby kirke
Hver tirsdag kl. 17 - 18

Pastoratets hjemmeside:
www.svmp.dk

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 15-5, deadline 1. maj

Præstens side ved Benedicte Tønsberg
Giv plads til nyt
Fastetiden er begyndt. 40 dages vandring op mod Jerusalem, fra askeonsdag til påskelørdag. I Fasten opfordres vi til at rydde op i alt det, der har hobet sig op. De fleste gør det med glæde. Der er stor aktivitet på Genbrugspladsen i marts. Hvor er det skønt at kassere alt det gamle ragelse, så der
bliver luft og plads! Men hvad med det indre? Hvordan rydde op i det? Så
man bliver klar til at tænke nye tanker. Og mærke, at der også er grøde i
sindet.
Alverdens religioner foreskriver faste som middel til at rense ud i det gamle.
Faste er et andet ord for at holde op med at fylde mere på. Så renser kroppen selv ud. Man kan faste fra mad og drikke, men også fra alt muligt andet.: arbejde, at se fjernsyn, høre radio, læse avis, tjekke sin mobiltelefon,
snakke og meget mere.
Glo ud i luften
Hvad skulle man så lave, tænker nogle måske. Glo ud i luften? Ja, lige netop, siges der. Tag en pause fra larm, stress og krav. Prøv at hvile. I Sverige, England og USA har de en lang tradition for sådanne pauser, hvor man
trækker sig tilbage – de kalder det retræter.
I Danmark er flere præster de sidste år blevet uddannet som retræteledere.
På en retræte får man mulighed for at hvile og ”faste”- ikke fra mad - men
fra hverdagens krav og støj for bedre at kunne samle opmærksomheden
om mødet med Gud.
At tage på retræte
Retræter foregår på naturskønt beliggende steder. Man har eget værelse
med bad. Efter en kort introduktion og aftensmad, ”går man ind i stilheden”,
dvs. man taler ikke unødigt. Mange vil sige, jamen, jeg bor alene og er vant
til at være stille. Hvorfor skulle jeg tage på retræte? Men det er noget andet.
For stilheden på en retræte omfatter, at man heller ikke bruger mobil, SMS,
e-mail, radio, TV osv. Hvis der sker noget i familien eller omgangskreds, så
har man opgivet tlf.nr på retrætestedets lederpar, og man får besked alligevel.
Hvorfor blive stille?
Man bliver stille for at skærpe opmærksomheden på, hvad der ellers er til
stede i ens liv. Langsomt åbnes ens sanser og man lytter til noget, der er
større end en selv. Efterhånden ser og hører man mere, når man går en tur,
end ellers. Man lægger mærke til nye ting. Det er som langsomt at få sin
opmærksomhed tilbage. Man begynder måske at mærke Guds nærvær eller sin egen længsel efter Gud. Nogle skælder ud på Gud, nogle opdager
noget nyt om Gud og om sig selv.
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Præstens side ved Benedicte Tønsberg
Rastløshed – og ro
Det første der sker på en retræte
er nok, at rastløsheden melder sig.
Man får næsten abstinenser efter
lige at tjekke vejrudsigten eller sin
mailboks. Nogle kommer og afleverer mobilen, de erkender, at de ikke er stærke nok til at modstå fristelsen.
Men efter et stykke tid, så falder
man til ro. Man går tur i skoven,
samler appetit til næste måltid. Der
er fælles morgenandagt og aftenmeditation, tiden er ikke lang.
Der tilbydes samtaler med retrætevejlederen, så man har en ventil og
en at drøfte med, hvordan man oplever det alt sammen. Man får måske en
bibeltekst at arbejde med og nogle maler og folder sig kreativt ud med papir
og farver.
Hjemme igen
Når folk vender hjem fra retræten, ligner de nogle, der har givet sig selv en
gave; de har skabt plads til håb og nyt liv. Ofte tager man noget med sig
hjem fra retræten, som man vil omplante til sit liv derhjemme. En ny vane
eller en lille ikon, der kan minde en
om værdien af at finde ro og stilhed i
sit liv.
Jeg brænder for retræter og ville ønske, at også nogle fra Sydvestmors
Pastorat skulle opleve, hvad det kan
give en. Det er ikke gratis at tage på
retræte. Men heller ikke dyrere end
at gå med på PilgrimMors.
Læs om den næste påskeretræte på
Ådalen Retræte ved Randers 25.-28.
marts. Måske er det noget for dig?
Der er folder i kirken og på Sydvestmors Pastorats hjemmeside.
Benedicte Tønsberg
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Beboerblad
VIF Ungdomsklub

Klubber er for unge i 7-9 klasse (14-16
årige) på hele øen !
Ungdomsklubben starter 10 januar
2018. Klubben vil være åben hver onsdag fra 18.30 til 21.30.
Vores ønske er at klubben, hvor du og
dine venner bare møder op for at hygge
jer sammen og have det sjovt.
Der vil være mulighed for at spille diverse spil, wifi spil, bordfodbold, høre musik
- der er også mulighed for at være kreativ og udfolde sig.
Du kan bare komme for at møde dine
venner og hygge med dem.
Kontingent: 50 kr. for perioden 1/1 2018
til 31/3 2018 og der skal betales 20 kr.
pr. gang.
Benjamin Kibsgaard er den ansvarlige
leder af klubben.
Følg med på Facebook siden VIF Ungdomsklub og vores hjemmeside:
www.vifmors.dk

Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub 2018

Hver onsdag fra kl. 14:00 – 17:00 på Hvidbjerg plejecenter.
FEBUAR
21. – 02.
The Vils, Jane og Tage underholder (musik og sang )
28. – 02.
Helle Runge fortæller om Aflastning & Vågetjenesste På Mors.
MARTS
07. – 03.
Samvær.
14. – 03.
Banko.
21. – 03.
Dagligstue koret underholder.
28. – 03.
Christian Rønlev Berwald kommer og fortøller om sig selv.
APRIL
04. – 04.
Samvær.
11. – 04.
Afslutning, fællesspisning kl. 12:00.
Udflugt den 30. Maj, afgang fra plejecenteret kl.10:00, hvor Hedegaards Bus
vil køre os en tur ud i det blå. Spisning på Thambohus kro kl.12:00.
Alle er hjertelig velkommen i ældreklubben, også selvom det er en enkelt gang
man har lyst til samvær og hygge.
Kaffen koster 25 kroner.
Brug for at blive kørt, ring da til Hedegaards i Redsted tlf. 97762555.
Spørgsmål ring da til Eva tlf. 97769168 eller Ella tlf. 97762910
Kirsten tlf. 97761098 eller Mary tlf. 97762040.
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Beboerblad

Menighedsråd Redsted Hvidbjerg
GODT NYTÅR.

Kulturhus Sydvestmors
PÅSKEUDSTILLING
siden 2007

Så nåede endnu et år sin afslutning, og når I læser disse linjer, har vi allerede afsluttet den første måned af 2018 …… som tiden dog flyver.
Jeg vil starte med at ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår – og
kræfter til at klare de udfordringer, der måtte komme.

Åbning:
Torsdag den 29. marts kl.11
bliver udstillingen åbnet af
Christian Berwald,
sognepræst i
Sydvestmors Pastorat

Året 2017 har været et spændende år for os, der sidder i menighedsrådet.
Vi fik lavet nyt varmeanlæg i Redsted kirke i begyndelsen af året, og efter en
tiltrængt renovering og omforandring af kirkerummet kunne kirken genindvies Palmesøndag. Der er nu skabt et dejligt rum til koncerter, korsang og andet. Og hvor har vi nydt at kunne sidder der oppe og nyde kaffe og småkager efter gudstjenesten.

29.marts - 1.april 2018
Karby Kuber - Ørndrupvej 50
www.påskeudstilling.dk

Vil du med? se: www.pilgrimmors.dk
Pilgrimsvandringen 2018

foregår i uge 21

med start 2. pinsedag, mandag den 21. maj.
Præst for åndeligt søgende i Aalborg Stift,
Benedicte Tønsberg,
går med og giver hver

2017 var også året, hvor Anne tog sin afsked og gik på pension. Det er velfortjent, og jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at sige hende tak for
det arbejde og engagement, hun har lagt i vores område gennem 25 år. Også tak til alle jer, der var med til at gøre Annes sidste arbejdsdag festlig.
Sidste år blev også det år, hvor vi fik ansat vores nye præst Christian Rønlev Berwald. Hvor er vi glade og taknemmelige for, at Christian valgte vores
område til sit fremtidige embede. Jeg er sikker på, Christian og hans hustru
Maria er en gevinst for hele vores område. Også Christians ordination i
Budolfi kirke den 29. november og indsættelsen i Redsted kirke den 3. december blev til to festlige dage. Tak fordi så mange var med til at gøre disse
dage til uforglemmelige oplevelser.
Samtidig med Christians ansættelse har vi i den grad gjort os klart, at Benedicte og Christian begge er ligeværdige præster for vore seks sogne. Sikke
et aktiv. I fællesskab med vore præster er vi blevet enige om, at der fremover kun vil være en gudstjeneste i vores pastorat om søndagen. Det betyder, at menigheden er nødt til at ”flytte sig” og opsøge den kirke, hvor der er
gudstjeneste i vores område. Husk der er kirkebil. Af erfaring ved vi alle, at
forandring tager tid og kræver tilvænning. Hvor er det dejligt at opleve, at I
har taget godt imod dette initiativ. Vi prøver ad denne vej at bevare ALLE
vore seks kirker. Vi har modtaget – og tager gerne imod reaktioner, det være sig positive eller negative, omkring dette ”gudstjeneste-tiltag”.
Jeg har med glæde bemærket, at der er en tiltagende søgning til gudstjenesterne.

dag inspiration til den
indre vandring.

Gudrun Noesgaard
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Beboerblad

Tirsdagshjørnet i Kirkehuset
T.O.R.F. Borgerforening

Tirsdagshjørnet
i Redsted.

Tirsdagshjørnet er en børneklub, som er et tilbud for børn
fra 4 år og opefter. Vi mødes
hver tirsdag i lige uger fra kl.
14.45 – 16.00 i kirkehuset i
Redsted. (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 og gulerødder.
Klubben er medlem af DFS
(Danmarks kirkelige søndagsskoler)
Ledere: Gudrun Noesgaard og Arne Silkjær.
Evt. spørgsmål kan stilles til tlf.
5115 9505 arnesilkjaer@outlook.dk

Konfirmander 2018
27. april Bededag Tæbring kl.10
Caroline S. Horsager
Laura Kjær Kristensen
29. april Redsted kl.10
Ditte Johansen
Jeppe Lindbjerg Serup
Johan Werner Drejer
Jonas Lund Petersen
6. maj Karby kl. 10.00
Casper Mich. Hyldig Christensen
Fie Lynge Vinther

Jacob Skovgaard Andersen
Jennifer Madsen
Natascha Betina Futtrup
Sallie B.K. Nielsen
Simon Larsen
Lukas Pedersen
10. maj Kristi Himmelfartsdag
Agerø kl.10
Johanne Krog Jepsen
Marie Louise Korsgaard Pedersen
Nikolaj Frederiksen

13. marts
Generalforsamling i klubhuset, Hedevej
Outrup kl. 19:30
21. april kl. 9:00 - 12:00
; STOR OPRYDNINGSDAG ;
Mødested: Tæbring Bypark.
Outrup, Fjallerslev: Kahytten Byvej 6,
Rakkeby: Jytte Krogh, Blåborgvej 30

Hvidbjerg og omegens beboerforeninger
28.02 kl 19 00
Generalforsamling
MC Hyggen Næssundvej 325
Arrangementer i Redsted beboerforening 2018. (Arrangementerne foregår I sognegården)

11.februar kl. 14.00.
Tirsdage fra 1. maj til 25. september kl. Fastelavnsfest
19:00
Petanquespil i Byparken Tæbring.
28.februar kl. 18.30
Fællesspisning
28. maj
`` LADYWALK `` Tilmelding til Nina sen- .21.april kl. 9.00- 12.00.
est den 1. april tlf: 20744366/ 72133545. Oprydningsdag i byen og omegn
Fælleskørsel arrangeres afgang kl. 16:30
fra Byvej 1, Fjallerslev.
16.maj kl. 18.30.
9. juni.
Åben have og salg. Thy til stauder.
Tinggårdsvej 3, Skyum. 7752 Snedsted.
Afgang fra Outrup Kirke kl. 10:30
Medbring madkurv.
16. juni
Bagagerumsmarked og plantesalg
I Tæbring Bypark fra kl. 10:00 - 15:00
Mulighed for grill selv.

23. juni
Sankt Hans aften
Bål i Tæbring. Bål lokalt i T.O.R.F.
Desuden er alle lokale velkommen til at
deltage ved Sankthans bålet ved
Susvind.
3. august kl. 18:00
Grillfællesspisning hos Poul Kristensens
maskinhus Præstegårdsvej 5, Tæbring
Tilmelding til Poul 97769022 - 30528711
senest den 27. juli.

Fællesspisning

23.juni.
Sankt Hans fest på sportspladsen.
Christian Rønlev Berwald er båltaler.
4.august kl. 10
Aktivitetsdag på sportspladsen.
Havetraktortræk- loppemarked- børneaktiviteter mm.
6.oktober kl. 19.00
Høstfest lørdag. Ejvind Ibsen spiller op til
dans.
25.oktober kl. 19.00.
Generalforsamling.
21.november kl. 19.00.
Bankospil
5.december kl. 19.00.
Julebankospil.

16.december kl. 14.00.
Juletræsfest for hele familien.
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Menighedsrådsmøder
Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):
20/2 - kl. 19
Menighedsrådsmøde
14/3 - kl. 19
Menighedsrådsmøde
12/4 - kl. 19
Menighedsrådsmøde
Karby-Rakkeby-Tæbring (I konfirmandsturen):
22/2 - kl. 19
Menighedsrådsmøde
20/3 - kl. 19.
Regnskabsmøde
1/5 - kl.13.30
Kirkesyn i Tæbring og Rakkeby
3/5 - kl. 13.30
Kirkesyn i Karby og præstegården
17/5 - kl.9
Prioritering af ønsker fra kirkesyn
29/5 - kl. 19
Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
13/6 - kl.19
Budgetmøde
22/8 - kl.19
Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
20/9 - kl.19
Menighedsrådsmøde
22/10 - kl. 19
Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
20/11 - kl. 19
Menighedsrådsmøde, julefrokost

Agerø

Torsdagscafeen i Kirkehuset, Redsted.
Vi er i gang igen efter juleferien. Vi mødes den sidste torsdag i måneden.
Hvis den sidste torsdag er en helligdag, er det næstsidste torsdag.
Der har lige været ”januartræf”. Vores nye præst var indbudt til at komme og
fortælle om sig selv og hans vej til sit nye job. Der var ca. 20 deltagere. Det
er dejligt, at fire nye har fået lyst til at være med. Vi håber, at endnu flere vil
være med. Alle er velkommen. Tilmelding er ikke nødvendig. Der kører bus
fra Hvidbjerg plejehjem klokken 14.45. Cafeen åbner klokken 15 og lukker
klokken 17.
Siden mødet før jul har cafeens ”chef”, Lise Sørensen fået et velfortjent legat
fra Mette Boesen-fonden. ….Tillykke, Lise.
Næste møde i cafeen er torsdag den 22. februar.
Det kalder vi FORÅRSFEST med følgende program: kaffebord, musikalsk
underholdning ved Lone og Christian fra Thy og fællessange. Sidst på
eftermiddagen serveres pålægskagemand sponseret af Spar Nord og drikkevarer sponseret af Frøslev Mollerup Sparekasse. Festen slutter klokken
18.
På martsmødet den 22. marts kommer slagtermester Flemming Andersen
og hans kone Kirsti og fortæller om et langt liv med slagterbutik i Redsted.
Til møderne i april og maj har vi spændende aftaler i hus med folk, der kommer og fortæller. ……selv om julen er overstået, er det stadig godt med lidt
hemmelighedskræmmeri.

Udvalgsmøder
Gudstjenesteudvalg

Aktivitetsudvalg (I Kirkehuset)
17/4 - kl. 16.30
30/5 - kl. 16.30
25/9 - kl. 16.30

Bladudvalg (I Kirkehuset)
10/4 kl. 16.30
7/8 kl. 18,30
23/10 kl. 16.30

I juni afholdes den årlige udflugt. Derom udførligt program senere.
På torsdagscafeens vegne, Knud L.
Kørselsordning torsdage:
Har du brug for at blive hentet
så ring til 9776 2555, Hedegaards
busser !
Køreplan:
Plejecenter:
14.45
Ejstrupvej/Næssundvej:14.47
Hvidbjerg kirke:
14.50
Gl. Møllevej 80:
14.53
Gl. Møllevej 49:
14.55
Gl. Møllevej 41:
14.57
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Foredrag i kirkerne
Foredrag
med Claus Søndergaard
Når livet gør mere end ondt - i et af verdens lykkeligste lande.
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i KARBY KIRKE
7 mandage i juni-juli 2018
Turenes længde 3 til 6 km
Kirkevandring i de 7 sogne starter den 18. Juni 2018,
mandage eftermiddage /aftener fra kl. 17.00 - 19.00
fra Kirke til Kirke i de 7 sogne.

Foredraget tager afsæt i bogen ”Tro, Stress og Depression.”
Gratis entre og efterfølgende kaffebord.
—————————————————————————————Foredrag
om
TÆBRING KIRKES KLOKKE,
som har
150 års jubilæum
i 2018.
Onsdag
den 25. april kl.19.00
i Tæbring Kirke.
Klokken støbtes af klokkestøberne Gamst & Lunds Eftf. I 1868
Et spændende foredrag ledsaget af billeder, tekst og lyd.
Vi hører også om kirkens øvrige klokkehistorie,
om reformationens anliggende og rolle i forhold til klokkerne
og om klokker, der omstøbtes til kanoner.
Vi skal høre og se hvordan Tæbring klokke lyder.
Lyden ser vi på en frekvensanalyse.
Foredragsholder: Organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle.
Erik Kure

Prgram: Vi starter med en velkomst og gennemgang
af ruten. Så går vi af sted, hvor der vil være pauser
med fortælling på turen. Når vi når destination er der
et let traktement og en fortælling på max 10 min. Vi
slutter af med en sang. Hedegaards Taxi holder klar til
at køre os tilbage til udgangspunktet. Pris for
deltagelse: 2o kr. pr. person. Vandringerne foregår på
eget forsikringsansvar. Arrangementet er sponsoreret
af menighedsrådenes Aktivitets Udvalg.
Ruterne:
18. Juni Karby kirke Agerø kirke
6,1km.
25. Juni Agerø kirke Hvidbjerg kirke 5,7 km.
2. Juli Hvidbjerg kirke - Redsted kirke
3,2 km.
09. Juli Redsted kirke - Outrup kirke
5,8 km
16. Juli Outrup kirke Tæbring kirke 3,8 km.
23. Juli Tæbring kirke - Rakkeby kirke 3,8 km.
30. Juli Rakkeby kirke - Karby kirke
5,o km.
Vi har tilrettelagt en tur, hvor alle kan være med. Så vi
glæder os til at se rigtig mange til kirkevandring i de 7
sogne. Der er ingen tilmelding så man møder bare op
ved kirkerne.
På vegne af Kirkerne i De 7 Sogne.
Spørgsmål og kontakt:
Inger 40122920, Ellen 20435840, Eva 29177727
Fyraftens-/orienteringsmøde for alle iteresserede den
6. April kl.17:00 i konfirmandstuen Karby.

