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Plejecentergudstjeneste
Torsdag 7. dec. Kl. 14.30
Julegudstjeneste 22. dec. Kl. 14.30
Gudsteneste 1. torsdag i måneden
Torsdag 4. jan. Kl. 14.30
Torsdag 1. febr. Kl. 14.30
Torsdag 1. marts kl. 14.30

NB! tidspunktet for højmessen er flyttet
fra kl.10.30 til
kl. 10.00. NB!

Pastoratets hjemmeside:

Superlandsbyen:
www.superlandsbyen.dk
Kørselsordning torsdage:
Hedegaards bus henter:
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
Kirkehuset
15.00
Ring til Hedegaards bus, tlf. 9776 2555
hvis du har brug for at blive hentet på
egen adresse. Det kan godt lade sig gøre

Kirkebil:
Ring i god tid
(helst dagen før)

Dan taxa
Tlf.: 9772 4711
Husk at der er fri kirkebil til alle gudstjenester, samt
til kirkelige arrangementer i pastoratet.

www.svmp.dk
Deadline: 1. februar

Stof til næste Sydvestmors Kirke- og beboerblad
indleveres til mikkelsbakke@gmail.com
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Præstens hjørne - præsentation
Mit navn er Christian Rønlev Berwald. Jeg er født i Viborg, men opvokset i Hjerm ved Struer. Jeg bor for nuværende i Struer med min kone gennem 3 år Maria, som er uddannet audiologopæd og arbejder i PPR hos børne- og familiecentret i Struer.
Efter 7 års studie afsluttede jeg pastoralseminariet i Aarhus i sommers. Gennem mit studie har det især været etik
og religionsfilosofien der har optaget
mig, og specielt Søren Kierkegaards
filosofi. Det har også resulteret i at Maria og jeg tilbragte 2 år i København,
hvor jeg studerede på Søren Kierkegaards forskningscenter, mens jeg arbejdede på Kristeligt Dagblad.
Når jeg ikke har præstekasketten på,
så har jeg, foruden min skønne familie,
en stor kærlighed til musik, kulturarrangementer og især fodbold – både som
spiller og som tilskuer.
Embedet i Sydvestmors er mit første
embede som præst, som jeg ordineres
til den 29. november. Vi ser begge meget frem til at flytte til Mors, som vi allerede har et godt kendskab til. Min mor
har i mange år haft et sommerhus i
Karby, som vi har besøgt flere gange,
såvel som min bachelor og Marias speciale er skrevet i Karby, så Mors er ikke
helt fremmed for os. Vi har også haft
mulighed, i perioden inden jeg starter,
for at være i Karby og føler os allerede
taget virkelig godt imod.
Det der har tiltrukket mig ved Mors er,
blandt andet, ud over nærheden til min

familie, det engagement og frivillighed
jeg har mærket i lokalsamfundet. Desværre er mange udkantsområder ramt
af nedskæringer og fraflytning, men i
Sydvestmors tages den problematik
seriøst og den store frivillige tilslutning
til at tage situationen op og forsøge at
handle derefter, synes jeg er meget
inspirerende. Det ses jo blandt andet i
køb og lokal opretholdelse af Næssundfærgen og friskolens oprettelse. I
den store samhørighed og viljelyst mener jeg også kirken har en rolle at spille. Jeg vil gerne en folkekirke som kan
være med til indgå og videreudvikle sig
i sammenspil med lokalsamfundet, det
ser jeg god mulighed for i Sydvestmors.
Deraf følger også at, fra mit perspektiv,
er det væsentligste spørgsmål, man
kan stille en præst, ikke hvor præsten
vil placere sig teologisk, men hvem
præsten mener kirken er til for, og
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Præstens hjørne - invitation
hvem Guds kærlighed omfatter. Og for
mig er svaret kort og godt: Alle. Både
liberal og konservativ, barn og voksen,
den som slider på kirkegulvet og den
som sjældent betræder det. Kirken, og
Guds kærlighed, er for alle og skal være tilstede i sammenspil med alle.
Nu har jeg fået plads til at præsentere
mig selv lidt, men i virkeligheden er der
ikke kun en ny præst, men to. For selvom Benedicte i mange år har været
tilknyttet Karby, Rakkeby og Tæbring
vil vi gerne begge skabe den samhørighed, der også er på kryds af Superlandsbyen, i kirken. Det har betydet at
vi har lavet en gudstjenestekalender,
hvor der ugentligt er én gudstjeneste i
én af pastoratets kirker hvor der så vil
være deltagelse af enten Benedicte
eller mig. Det vil altså sige at Sydvestmors pastorat er så heldige at have to
præster til deres rådighed og at vi begge står til rådighed ikke kun i Karby,
Rakkeby og Tæbring eller Hvidbjerg,
Redsted og Agerø men at vi begge
hører til alle 6 kirker. Så I har ikke en
præst der er ”jeres” men to præster der
er ”jeres præster”.
Vi har også i den ånd gjort det muligt at
jeg, såvel som I, får mulighed for at
hilse på mig i Benedictes ”gamle” kirker
juleaften, så jeg har gudstjenesten i
Karby, Rakkeby og Tæbring. Ligeså
vel som Hvidbjerg, Redsted og Agerø
får lov at hilse på Benedicte juleaftenen.

Der er ingen tvivl om at man selvfølgelig er knyttet til den kirke, som man er
kommet i altid, men vi håber at I vil
tage godt imod det nye tiltag og den
mulighed det giver for at lære enten ny
kirke eller præst at kende og lade den
samhørighedsånd jeg allerede har
mærket er i lokalsamfundet herske også i kirken. Sammen står vi stærkere.
Maria og jeg ser begge meget frem til
at flytte op til Mors og jeg glæder mig
meget til at møde jer alle sammen, enten i kirken eller i lokalsamfundet.
Bladudvalget siger tak for den fine
præsentation, og alle unge og gamle
i Landsbyen de 7 sogne glæder sig
til samarbejdet med vore to præster
Benedicte Tønsberg og Christian
Rønlev Berwald.
Vi håber, alle der kan, møder op når
Christian Rønlev Berwald
indsættes i Redsted Kirke
søndag 3. december kl. 14.00
Efter indsættelsen inviteres ALLE til
kaffe og kagebord i Redsted Sognegård
Menighedsrådene i
Sydvestmors pastorat.
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Café Syssel - Tilbage til livet (foredrag)

Café Syssel
Vi startede torsdag d. 26/10 2017 kl.19 – 22 på Karby Kuber.
Fremover mødes vi hver torsdag fra 19 – 22.
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20 'er 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.
Venlig hilsen.
” Syssel – pigerne”
Anette Kirk : 21461146
Bente Kankelborg: 29396375

Tilbage i livet Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19 i Karby kirke
Claus Søndergaard fra Vadum gik ned
med stress og depression og endte i total
opløsning. Men tro, psykologi og den nære
familie hjalp ham på fode igen.
Claus Søndergaard levede i livets overhalingsbane, indtil det sagde fuldt
stop. fortæller han om nedturen og det
vendepunkt, der blev hans redning. Foredraget bygger på hans nyudkomne bog:
"Tro, stress og depression –i verdens lykkeligste land".
Det hele starter med, at Claus Søndergaard begynder på et nyt arbejde med
iværksættelse og opstart af den socialpædagogiske institution "Den Sikrede Institution Kompasset" i Region Nordjylland.
Claus begynder som afdelingsleder med
store ambitioner og gåpåmod, men oplever i arbejdet med svært kriminelle børn og

unge en voldsom nedtur, der starter med
stress, depression og selvmedicinering.
Han kan – eller vil - ikke indse, at han er
syg. Det ender med et voldsomt kollaps,
som han intet selv husker fra. Han indlægges på en psykiatrisk afdeling, og fra da af
starter rejsen tilbage til livet. Han får hjælp
af sin leder og en psykolog, af venner og
familie. Desuden henter Claus hjælp i sin
tro og i forskellige teknikker til at finde ro.
Foredraget
er gratis og
efterfølges
af kaffebord.
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Tirsdagshjørnet - Minikonf. - Torsdagscafé - Stilletid

Tirsdagshjørnet!
I Kirkehuset, Vindbakken 16,
7970 Redsted
Tirsdagshjørnet er en børneklub, som er
for børn fra 4 år og det foregår hver anden tirsdag fra kl. 14.45 – 16.00.
Vi hører bl.a. bibelfortælling, leger og
hygger, får saft og kage, synger og laver sjov og meget andetl Vi er
medlem af DFS. Det er gratis at være med.
Tider i 2017: 21. nov. – 5. dec. herefter juleferie.
Tider i foråret 2018: 23. jan. - 6. feb. – 20. feb. - 6. mar. – 20. mar.
– 3. Apr. – 17. Apr. – 1. Maj. – 15. Maj. – 29. maj. – 12. juni. - Nu
er det sommerferie.
Ledere er Birthe E. Silkjær, Gudrun Noesgaard,
Arne Silkjær 5115 9505

Minikonfirmander
Minikonfirmander 2017-2018.
Nyt hold starter efter nytår, da vores nye
præst lige skal være ansat. det sker pr. 1.
dec. 2017
Mød Christian Rønlev Berwald ved indsættelsen d. 3. dec. 2017
Så sæt X i kalenderen Søndag d. 3. december kl. 14,00 i Redsted Kirke.

Torsdags Café i Kirkehuset ( Kørselsliste side 2)
Leder Lise Sørensen: 97 10 24 11
Torsdag d. 30. nov. kl. 12.00 -16.00 Julemiddag!
Afgang fra Plejecenteret kl. 11.45
Næste år mødes vi den sidste torsdag i hver måned.

Stilletid i Tæbring kirke. Mandage kl. 16.30 - 17.00.
Slutter pr. 1. december 2017
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”Meditation i Karby kirke - PilgrimMors 2018

Meditation i Karby kirke
Meditationsgruppen ved Karby kirke læser i
øjeblikket Lukas-evangeliet fra ende til anden. Det er hver tirsdag fra kl. 17-18. Meditationsgruppen er en åben gruppe. De, som
har lyst, skiftes til at lede meditationen. Vi
starter med at synge og med afspænding af
kroppen. Du er altid velkommen til at være
med, når du kan.
N.B. Vi holder juleferie efter meditationen
og den efterfølgende spisning i præstegården 12. december.
Rembrandt : Den fortabte søn
Og begynder igen i det nye år 9. januar.
Henvend dig gerne til sognepræst Benedicte Tønsberg, hvis du er interesseret i at høre mere :abt@km.dk eller 51207409.
Se også læseplanen på hjemmesiden www.svmp.dk eller tag en folder i våbenhuset i Karby kirke.

PilgrimMors tema i 2018 :
”.. således også på jorden”
Det er nu 7. gang, vi
skal vandre Mors rundt
på 7 dage med de 7 pilgrimsord: langsomhed,
frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. Vi starter i
Karby 2. Pinsedag d.
21. maj og slutter søndag d. 27. maj, hvor sangerinden Margrethe Grarup og pianist Esben
Just giver pilgrimskoncert i Karby kirke. Derefter pilgrimsvelsignelse i Skovkirken og kaffe
i præstegårdshaven i Karby.
Følg med i programmet på vores hjemmeside www.pilgrimmors.dk.
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Viffen - Fredagshygge i Karby

VIFFEN idrætsforenings klub
En fritidsklub for 4-7klasse i
hele vores område.
Klubben har åbent mandage fra
13 til 16 og onsdage fra 14 til
16.
Vi har nogle dejlige lokaler i
SKF ved siden af Hal 1 – hallen
kan vi bruge i klubbens åbningstid.
Klubben har den sidste tid søgt efter nye voksne til klubarbejdet,
da nogle af de gamle ønskede at træde i baggrunden. Vi har været
så heldige at flere har meldt sig og er trådt til. Det har givet os ny
energi, nye indput og bevirket, at de der har været med i mange år
godt kan fortsætte som afløsere ved behov.
Vi kan dog godt bruge flere voksne, som faste eller som afløsere
en gang imellem.
Henvendelse til: Johan
Gregersen 61312026,
Jenny 51514460,
Bodil 40351433,
Ellen 20435840.
Se mere om Viffen på:
vifmors.dk
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Ældreklub og beboerforening
Karby, Hvidbjerg og Redsted Ældreklub 2018
Hver onsdag fra kl. 14:00 - 17:00
på Hvidbjerg plejecenter.
JANUAR
10 - 01. Inger og Henning Iversen
underholder ( sang og musik )
17 - 01. Samvær
24 - 01. Søren Mogensen
fortæller om oplevelser.
31 - 01. Samvær.
FEBRUAR
07 - 02. Banko
14 - 02. Samvær.
21 - 02. The Vils Jane og Tage
underholder ( sang og musik )
28 - 02. Helle Runge kommer og fortæller
om Aflastning-& Vågetjeneste, på Mors.
MARTS
07 - 03. Samvær
14 - 03. Banko
21 - 03. Dagligstue koret underholder
28 - 03. Samvær

APRIL
04 - 04. Samvær
11 - 04. Afslutning kl. 12:00 Fællesspisning.
UDFLUGT den 30 Maj afgang fra plejecenteret kl. 10:00 Hedegaard kører ud i
det blå, spisning kl.12:00 på THAMBOHUS KRO.
Alle er hjertelig velkommen i ældrerklubben også selvom det er en enkelt gang,
man har lyst til at høre/lytte eller til lidt
hyggeligt samvær.
Kaffen koster 25 kroner.
Brug for at blive kørt, ring da til Hedegaard
i Redsted Tlf. 97762555
Spørgsmål ring da til
EVA tlf.97769168 eller
ELLA tlf.97762910 eller
KIRSTEN tlf.97761098 eller
Mary tlf.97762040

Arrangementer i Redsted beboerforening
Bankospil onsdag
d. 29. november 2017 kl. 19.00.
Bankospil onsdag
d. 6. december 2017 kl. 19.00.
Juletræsfest for hele familien søndag
d. 17. december 2017 kl. 14.00.
Arrangementer i 2018.
Fastelavnsfest
søndag d.11. februar kl. 14.00.
Fællesspisning med sang og musik
onsdag d. 28. februar kl. 18.30.
Oprydningsdag lørdag d. 14.april kl. 9.00.
Fællesspisning
onsdag d. 16. maj kl. 18.30.

Sankt Hans fest lørdag d.23. juni.
på sportspladsen .
Havetraktor træk og loppemarked lørdag
d. 4. august kl. 10.00 på sportspladsen.
Høstfest lørdag d. 6. oktober.
Generalforsamling
torsdag d. 25. oktober kl. 19.00.
Bankospil
onsdag d. 21. november kl. 19.00.
Bankospil onsdag d. 5. decemberkl. 19.00.
Arrangementerne foregår i Redsted sognegård. Læs på byskiltene hvornår arrangementet starter.
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Dukketeater i Hvibjerg kirke
DUKKETEATER I HVIDBJERG KIRKE
Sydvestmors Børnehave og Vuggestue, og de yngste klasser på Sydvestmors Friskole skiftedes i uge 44 til, at lege og lave dukketeater sammen
med Gitta Malling, leder af Limfjordsteatret.
Det foregik i Hvidbjerg Kirke for hele ideen er, at de lokale menighedsråd
gerne vil afprøve, en ide om, at give kirken en særlig profil, som børnekirke. Det overordnede mål er, at give kirkerummet en ny værdi i lokalsamfundet, så kirken i højere grad bliver en del af sognenes hverdag.
Det er rådgivningsfirmaet BARK, der har hjulpet med ansøgningen til
Folkekirkens Udviklingsfond, og som har stået i spidsen for de tre workshops, der foreløbigt er afholdt i Landsbyen de 7 sogne.

Husk vore vinterfugle
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Konfirmander
Konfirmander
Almindelig undervisning kl. 8.00-9.30 kører hver tirsdag morgen.

Datoerne for Konfirmationer i 2018 bliver:
Hvidbjerg: St. Bededag, fredag 27. april kl. 10.00
Tæbring: St. Bededag, fredag 27. april kl. 10.00
Redsted: søndag den 29. april kl. 10.00
Karby: søndag den 6. maj kl. 10.00
Om Agerø og Rakkeby kan aftales, hvis der melder sig konfirmander derfra.
Kr. Himmelfarts dag torsdag den 10 maj kl. 10.00 kommer da sandsynligvis på tale, vedkommende familier vil blive spurgt, hvad der passer bedst.

Der males ikoner.

Ikonmaling og
Københavnerudflugt 2017

Københavnertur i foråret sammen med konfirmander fra Frøslev
Konfirmander i Karby
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Kirkeskib - Bypark og badebro
Kirkeskib til Karby på bedding
Ved gudstjenesten i sommers på Næssundfærgen nævnte Benedicte i sin prædiken, at vi
manglede et kirkeskib i Karby – og foreslog,
at vi skulle have Næssundfærgen som kirkeskib! Derfor begyndte vi at undersøge mulighederne og fandt navnet på Steen Zoffmann i
en artikel i Kristelig Dagblad.
Steen blev kontaktet og svarede straks: ” det lyder da rigtig sjovt! Det vil
jeg gerne være en del af.”
Den 23. november kom Steen på besøg i Karby - og i Karby Kirke fortalte
han om kirkeskibe!
Se artiklen om Steen Zoffmann på https://www.kristeligt-dagblad.dk/
kirke-tro/kirkeskibe-til-foraeringspris

Byparken og badebroen i Tæbring
Byparkprojektet er nu gennemført inden for de nu givne midler.
Badebroen er færdiggjort. Legeredskaberne er opstillet.
Begge dele af frivillige fra Tæbring området.
Shelter afventer ansøgning til Friluftsrådet
og byggetilladelse.
Badebroen benyttes af 10 vinterbadere,
hver mandag kl. 17.15, torsdag kl. 17.00,
lørdag kl. 8-8.30
Er du interesseret , kan du få oplysninger
af Eva Pederssen tlf. 97769168 eller
29177727.
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Rakkeby kirke - græsslåning
Vedr. Rakkeby Kirke.
Der har i løbet af sommeren været
konstateret vandsvind på varmeanlægget i Rakkeby Kirke. Det kulminerede, da vi skulle varme op til vor
høstgudstjeneste. Her måtte anlægget have vand på hver 3. time for at
holde trykket.
Da der ikke findes tegninger af varmeanlægget, fik vi sporet, hvor rørene ligger gemt både udvendig og
indvendig. Herefter fik vi en til at
lokalisere, hvor han mente hullet
var. Det var indvendig i kirken ved
vestgavlen. Vi fik taget fliser op, og
konstateret, at der var et stort hul
under orglet. Skaden blev udbedret
ved at tage fliser op omkring podiet,

hvor orglet står ( efter aftale med
provsten og arkæologen). Under
dette arbejde støder vi på noget, vi
troede, var det gamle gulv, men det
viste sig, at det var ”låget ” på et
hulrum. I denne var der gamle murbrokker, mursten og et vindue, der
har siddet i kirken. Vi var i kontakt
med arkæolog Hans Mikkelsen, og
provsten og sendte billeder og en
lille video. Hændelsen skulle vi få
noteret og registreret, hvilket vi har
fået gjort ved Den Kongelige Bygningsinspektør.
Klaus Mogensen.

Vedr. græsslåning ved Rakkeby Kirke.
11/6 modtog vi en mail fra Jyskudlejning.dk ApS om, at de havde udlejet
jorden til deres ejendom, og i den forbindelse ville lejeren gerne have mulighed for at slå hø på hele stykket, som grænser op til kirkegården.
Hvilket er grunden til, at vi ikke længere slår græsset.
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Mødedatoer - Ordination
Mødedatoer for menighedsråd:
Aktivitetsudvalg:
Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 16.30 i Redsted kirkehus.
Kirkebladudvalg:
Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 16.30 i Redsted kirkehus.
Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd:
Mandag den 8. januar 2018 kl. 17.00 i Karby konfirmandstue.
Agerø menighedsråd.
Jens Holm kl.19: tirdag 6. febuar

Ordination
Vor nye præst skal
ordineres i Budolfi,
Domkirken i Aalborg, onsdag d. 29.
november kl. 17.
Christian har da bestået bispeeksamen,
underskrevet præsteløftet og føres ind af biskoppen i sit nye
ornat til den festlige, alvorlige handling.
Alle er velkommen til at deltage i
ordinationsgudstjensten.
Fra tidligere ordinationer
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Adresseliste for Sydvestmors pastorat
Sognepræst Christian Rønlev Berwald
Vindbakken 16, 7970 Redsted
Tlf. 9776 2111, Mobil: 2762 8463
På mandage (fri) og ved fravær: henvendelse til
sognepræst Benedicte Tønsberg, Næssundvej 488,
7960 Karby, tlf. 9776 1032, e-mail: abt@KM.dk
AGERØ KIRKE
Graver Jens Kr. Høyer Christensen
mobil 26177291 mail: jchk@live.dk
Kirkeværge: Gudrun Lauridsen: 9776 1169
HVIDBJERG KIRKE
Graver Eva Odgaard Mogensen
Tlf. 9776 2477 / mobil 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Fri fredag. Vikar tlf.: 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
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.
Organist Karby-Tæbring-Rakkeby
Lars V. Lundgreen
Tlf. 9794 1081, mobil: 3052 9266
e-mail : larsvlundgreen@outlook.com

Sognepræst Benedicte Tønsberg
Næssundvej 488, 7960 Karby
tlf. 9776 1032, mobil: 5120 7409, e-mail: abt@km.dk
træffes bedst mandage-tirsdag, fredag fridag:
Sognepræst 50% og 50% stiftspræst for åndeligt søgende

Ved fridage og fravær henvendelse til:
Sognepræst Christian Rønlev Berwald

Organist Redsted-Hvidbjerg-Agerø
Gunhild Olesen Tlf. 9776 2370. Mobil 2868 7435
Kirkesanger
Agerø - Hvidbjerg - Rakkeby - Redsted - Tæbring
Alice Hoff Hansen
Tlf. 9776 6276 / mobil 4140 6276 (ikke sms, brug
mobilsvarer) e-mail: sydvest94@gmail.com
Kirkesanger Karby
Henning Iversen
tlf. 9776 1041,mobil: 2330 0441
e-mail: henningiversen@karby.dk
Kirkesanger, fast vikar:
Elise K. Nielsen Tlf. 9776 2801 / 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
tlf: 5124 0002, e-mail: mogenpap@karby.dk
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd:
Gudrun Noesgaard
Bredkærvej 97, 7700 Thisted
Tlf. 9776 2402 / 2335 7855
Mail: gudrun.noesgaard@gmail.com
Sognehjælper Arne Silkjær,
Tlf. 9776 9505 / 5115 9505
Mail: arnesilkjaer@outlook.dk
Kasserer Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd
Finn Schmidt Knudsen
Ørndrupvej 47, 7960 Karby
Tlf: 9776 1271, e-mail: finnsk@mail-online.dk

Side 16

Gudstjenesteliste november 17 - marts 18

26. nov. – Sidste s. i kirkeåret
Agerø kl. 12.00 Joan A. Holck
3. dec. – 1.s. i Advent
Redsted kl. 14.00 Christian Rønlev
Berwald Præsteindsættelse v.
provst M.Moesgaard
10. dec. – 2.s.i Advent
Karby kl. 10.00 CRB
13. dec. - Lucia
Hvidbjerg kl. 19.00 CRB + ABT
17. dec. – 3.s.i Advent
Tæbring kl. 10.00 ABT
Onsdag 20. dec.
Hvidbjerg kl. 10.00 CRB
Juleafslutning børnehave/vuggestue
Fredag 22. dec.
Hvidbjerg kl. 11.00 CRB
Juleafslutning Sydvestmors Friskole
24. dec.- Juleaften
Karby kl. 14.00 CRB
Tæbring kl. 15.15 CRB
Rakkeby kl. 16.30 CRB
Hvidbjerg kl. 14.00 ABT
Agerø kl. 15.15 ABT
Redsted kl. 16.30 ABT
25. dec. – Juledag
Redsted kl. 10.00 CRB
26. dec. - 2. Juledag
Hvidbjerg kl. 10.00 ABT

31. dec. - Nytårsaften
Karby kl. 15.00 ABT

2018
1. jan – Nytårsdag
Tæbring kl. 14.00 CRB
7. jan. – 1.s.e.H3K
Agerø kl. 10.00 CRB
14. jan. – 2.s.e.H3K
Redsted kl. 10.00 CRB
21. jan. – Sidste s.e.H3K
Karby kl. 10.00 CRB
28. jan. – Septuagesima
Tæbring kl. 10.00 ABT
4. februar – Seksagesima
Redsted kl. 19.00 Lysmesse CRB
11. febr. – Fastelavn
Hvidbjerg kl. 13.00 CBR & ABT
18. febr. – 1.s.i Fasten
Agerø kl. 10.00 ABT
25. febr. – 2.s.i Fasten
Karby kl. 10.00 CRB
4. marts – 3.s.i Fasten
Tæbring kl. 10.00 CRB
Vi tilstræber, at fordelingsnøglen mellem
præsterne fremover skal være 2/1.
Således at Christian Rønlev Berwald (CRB)
har gudstjeneste- og begravelsesvagt i to
uger og Benedicte Tønsberg (ABT) derefter i
1 uge, svarende til vores ansættelse med
hhv. 100% og 50 %.

Kirkebil: Ring i god tid 9772 4711 Dan Taxa
Husk at der er fri kirkebil til alle gudstjenester,
samt til alle kirkelige arrangementer i sydvestmors pastorat.

