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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 den 4. november
skytte fuglelivet og hvilken formidi Agerø Kirke kl. 19.00
I 1982 erhvervede Fugleværnsfonden
fuglereservatet på Agerø. I alt ca. 27
hektar. Hensigten var bl.a. at beskytte
den lysbugede knortegås, som i stort
antal benytter Agerø som fourageringsområde inden trækket til Svalbard og Nordøstgrønland i slutningen
af foråret.
Reservatet passes til daglig af en lille
arbejdsgruppe, som udover at følge
udviklingen i fuglebestandene sørger
for at fugleskjul og adgangen dertil er ling, der foregår fra fondens reservater med udgangspunkt i Agerø.
vedligeholdt.

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 15-2-2022, deadline 1-2-2022
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Præstens side
mens sprogbilleder. Alt blev lukket
ned og ingenting kørte som det plejede.

Af Christian Berwald
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Sådan indledes én af mine yndlingssalmer. Det er i virkeligheden en lidt
trist begyndelse og melodien der spilles dertil, understreger tristheden.
Men salmen rummer en meget menneskelig erfaring – nemlig at livet indeholder mørke, kulde og mangel på
fuglesang. Årstiden udenfor går også i
den retning, mørket varer længere tid
af dagen og solen varmer knapt så
meget.

De linjer der kan læses øverst, rammer nok meget godt den følelse vi sad
med sidste vinter. Men salmen runder
hver vers af med; ”Og dog bære blus
vi med glæde!”. For det er netop det
vi har oplevet den sidste stykke tid, at
glæden stadig blusser – for pludselig
mens fuglene igen begyndte at synge,
åbnede vi mere og mere – hjulene
blev sat i gang. Dåbene, bryllupperne,
gudstjenesterne og alle festerne kunne
igen gennemføres – der var igen travlhed og glade dage.
Og heldigvis ser det ud til at travlheden fortsætter – at, trods vi nærmer os
vinter og de mørke tider, så fortsætter
arrangementer, gudstjenester og de
glade dage.

Én af grundene til netop den førnævnte salme er en af mine yndlingssalmer
er at den rummer livets omskiftelighed – fra glæde til tristhed og tilbage.
Det er også derfor det er en julesalme,
for der i mørket, det dybeste december mørke, blev der den 24. december
født et evigt lys. Et lys der kommer
fra glæden og altid vil forsøge at pege
Sidste vinter gik vi også gennem en
på den glæde, selv når vinteren truer.
tid, hvor kulden i den grad fik fat i os For glæden genopstår altid af mørket.
gennem coronaen. Vi mærkede nok
Det er det vi fejrer jul på, det er det vi
alle, om ikke, en kaldende nat, så nok har erfaret af coronaen og det er det vi
en truende vinter – for at følge sal
bærer blus med glæde for.
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Fredagssalmen

Af Christian Berwald
I løbet af corona-nedlukning gjorde vi Broholm og Kristina Lyngaard, som
os alle mange erfaringer, gode såvel

optræder til årets julekoncert (se om-

som mindre gode.

tale senere i bladet)

En af de erfaringer var at, det var som
om sangen kunne noget – vi så fælles- Videoerne vil blive offentliggjort én
sang på tv, sang med i stuerne og høj- af gangen hver fredag, startende fra
skolesangbogen såvel som salmebo-

fredag d. 15/10 og, indtil videre,

gen var pludselige bestsellere.

frem til slutningen af december. Vi-

For sang kan netop noget, den kan

deoerne vil fremgå på hjemmesiden

samle, skabe identitet og fællesskab

svmp.dk, eller på facebook

En af grundene til det, er at sangen

”Sydvestmors Pastorat” og vil blive

rummer mange forskellige følelser,

delt på ”Superlandsbyen”.

følelser som vi ikke altid kan udtrykke med det talte sprog – negative så-

Om man hører dem meditativt, mens

vel som positive – men i sangen kan

man tager opvasken, går med hunden

de følelser løftes op og synges ud.

eller føler behovet for at synge sine
følelser ud, så håber vi at sangene vil

Sangens evner til at skabe et rum af

følelser, vil vi gerne bidrage til at udfolde. Derfor har vi udviklet en samling af gode kvalitetsoptagede sange
og salmer sunget af dygtige sangere
med tilknytning til Mors optaget i de
forskellige kirker i Sydvestmors Pastorat. Heriblandt de to sangere Nadja

bringe glæde.
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Årets
Konfirmander
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Fra Menighedsråd Af Gitte Søndergaard
Frokosten Pariserbøf eller Æggekage
med flæsk indtog vi på den gamle,
hyggelige Postgården.
Alle blev mætte og tilfredse med maden. Så kunne man besøge Mariager

Sogneudflugt til Mariager.

Torsdag den 9. september drog 37
glade sognebørn af sted til Orangeriet
i Krejbjerg. Det var det fineste vejr,
vi kunne ønske os. Vi havde højskolesangbøgerne med og kirkesanger
Alice sang for på sangene.
I Orangeriet nød vi den medbragte
Museum, eller gå en tur på de brokaffe og boller fra Gaard-Bageriet.
stenbelagte gader, en meget hyggelig
Derefter var der afgang til Mariager by. Vi sluttede af ved havnen med
kaffe og kringle på Cafe Salt, hvoref-

Kirke og Kloster, hvor vi fik en fin
rundvisning og fortælling af Lars
Christiansen.
Vi blev kørt lige til døren af vor fan- ter turen igen gik mod Mors.
Det var en dejlig tur arrangeret af
sognepræst Anna-Marie Sloth, som
desværre ikke selv kunne være med
på turen. .

tastiske chauffør Torben Hedegaard.
Der var ikke mange cm. mellem bussen og husene på vejen op til Klosteret.
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Torsdagscafeen

Vi er i gang med efterårssæsonen og har
lige haft ”september-træf”. Det var et
helt specielt arrangement for brugere af
onsdagsklubben på plejehjemmet i Hvidbjerg, brugere af Tordagscafeen og andre
interesserede. Årsagen var, at menighedsrådenes aktivitetsudvalg havde lavet

aftale med Jesper Grønkjær, som underholdt og fortalte. Det gjorde han på fornemmeste vis, og hans budskab var, at
smil og positive handlinger kan føre til
megen glæde for alle. Vi var knap fyrre
deltagere, som havde en forrygende eftermiddag.

af Knud L

Og oveni havde vi den glæde, at vi igen
har fået musikalsk ledsagelse til vores
sange, idet Hanne Nørgaard vil sidde ved
elklaveret. ……. Tak for det, Hanne. Det
betyder SÅ meget.
Det er vigtigt at fortælle at Torsdagscafeen er for alle i lokalområdet. Man skal
ikke tegne medlemskab og ud over 25 kr.
for kaffe med brød, er det gratis at deltage. Man skal ikke melde sig til……. Bare møde op med godt humør. Der er mulighed for at komme med bus til vore
møder.
Næste møde er torsdag den 28. oktober.
Da kommer Marianne Noesgaard og fortæller om sit job som specialterapeut,
hvor hun med forskellige massageformer
kan afhjælpe mange forskellige fysiske
gener og problemer.
På samme møde skal interesserede tilmeldes julefrokosten, som i år bliver afholdt den 18. november. Menuen er den,
vi kender ude fra T´bords. Prisen for
mad, drikkevarer og kaffe er 175 kr. Vi
vil gerne have betalingen i forbindelse
med oktobermødet. Vi er så småt begyndt at kigge på forårets møder i Torsdagscafeen. I januar (den 27. januar)
kommer provst Mette Moesgaard og fortæller om sit job.

Lige et par ord fra Sejerslev
Som I ved, er Knud og jeg flyttet hjem til
Mors …….. og ih, hvor vi dog nyder det.
Vi bor i det skønneste hus på Nordmors
tæt ved skov og strand. Adressen er
”Dronningevænget”. Kan det blive finere
…… Dronning Gudrun og Prinsgemal
Knud.
Efter 16 år i Vorupør har vi endelig fået
have med græsplæne, flotte blomster og
et drivhus, som bugner af vindruer. Og
som noget af det bedste har vi INGEN
hugorme.
På naturen omkring os kan vi se, at som-

af Gudrun Noesgård

meren går på hæld – efteråret er på vej
efter en sommer, vi længe vil huske.
Sommeren 2021 hvor Danmark atter
vågnede op efter en lang coronanedlukning. Vi har fået livet tilbage men skal
selvfølgelig stadig passe på os selv og
hinanden. Vi kan igen mødes til vore
gudstjenester og kan nyde kaffen bagefter. Alle vor kirkelige arrangementer kører igen på fuld kraft, og hvor har vi dog
savnet samværet med hinanden.
Jeg vil ønske jer alle et dejligt efterår.
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Foredrag med billedkunstneren Peter Callesen

HVIDBJERG KIRKE 12. januar 2022

Billedkunstneren Peter Callesen har i de senere år hovedsageligt arbejdet med det
hvide papir, ofte blot et A4-ark, som udgangspunkt for store eksistentielle emner
som livet , døden, troen, tvivlen, opstandelsen – men også dramatiske og eventyrlige
fortællinger. Ud af papiret skærer han silhuetter,
som transformeres til små fantastiske 3dimmensionelle figurer, som ofte står i kontrast til
den silhuet, som de efterlader.
Peter Callesen vil præsentere os for sine mange
værker samt fortælle om tilblivelsen og tankerne
omkring værkerne – med særligt fokus på hans
kunst, som har udgangspunkt I det teologiske.
For mere info om kunstneren se
HYPERLINK www.petercallesen.com
Looking Back 2006 Acid-free A4 115 gms paper and glue

Tirsdagshjørnet

Har dit barn lyst til hygge, sjov, fællesskab og historier, så er Tirsdagshjørnet en fantastisk mulighed.
Tirsdagshjørnet er en børneklub for børn
fra 4 år, hvor vi blandt andet hygger os
med sang, leg og årstidens aktiviteter.
Vi starter altid med saftevand og kage,
hvorefter Arne fortæller en af de mange
gode bibelhistorier i børnehøjde.
Det er forskelligt fra gang til gang, hvad
vi ellers laver, men det kan blandt andet
være udendørs lege, boldspil, drama eller

noget andet kreativt.
Alle er velkomne - Vi håber vi ses.
Tid og sted: kl. ca 14.45 - 16.00 / Vindbakken 16, Redsted.
Datoer 2021: 2. nov. - 16. nov. - 30.
nov. - 14. dec.
Efter juleferien starter vi op igen d. 11.
januar 2022. Ledere: Gudrun Noesgaard
og Arne Silkjær (Tlf. 5115 9505)

Plejehjemsgudstjenester
En torsdag i hver måned kl. 14.30 er
der gudstjeneste på Hvidbjerg Plejecenter. Alle er velkomne.
25. november, 23. december 2021,
6. januar, 3. februar, 3. marts 2022
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Kirkegårde og Gravere, Grandækning 2021.

Hvidbjerg, Karby, Rakkeby, Redsted og Tæbring kirker.

Vi starter på Rakkeby kirkegård, tirsdag den 26/10. Derefter Tæbring Karby- Hvidbjerg og Redsted kirkegård.
Har I ikke en aftale, og gerne vil have os til at grandække,
er I velkomne til at kontakte os på kirkegården eller ringe.
Kurve, vaser osv. vil blive lagt ved graverhuset, der er
man velkommen til at hente sine ting, og tage det med hjem...Ikke bag
gravstenen. Tingene bliver fjernet helt den 30/12-21.
Ved spørgsmål henvendelse til graver eller kirkeværge.
Hilsen graverne:
Birthe (Tæbring), Eva (Hvidbjerg og Redsted), Lone (Karby og Rakkeby)

Ledig gravermedhjælper stilling ved
Redsted-Hvidbjerg-Karby-Tæbring-Rakkeby kirkegårde.

Pr. 1. marts 2022 bliver der en ledig stilling som fuldtids sæsonansat gravermedhjælper.
Man indgår i et fælles samarbejde med de øvrige ansatte, 3 gravere og 1 gravermedhjælper.
Stillingsopslag i februar 2022.

Baby Salme Sang - Børne Bongo
BABYSALMESANG

Babysalmesang fra 0 - 10 mdr. ifølge
med far eller mor.
Venter du barn eller har måske lige
født og kunne tænke dig at være med Henvendelse til
til babysamlesang, så begynder et nyt Vita Olsen 2989 1509,
Vitaolsenkarby@gmail.com.
hold
den 20/10, i Karby Kirke
den 27/11 på Hvidbjerg Plejecenter. BØRNE BONGO
starter op efter nytår
10/11 og 24/11 i Karby Kirke

Sorggrupper i Nykøbing Kirkecenter
SORGGRUPPE PÅ MORS.
Sognepræst Anna-Marie Sloth og tidl.
lærer Gudrun Noesgaard
leder en sorggruppe for den der har mi-

stet ægtefælle.
Sted: Nykøbing kirkecenter, Kirkegade
2, 7900 Nykøbing Mors
Gudrun Noesgaard: 2335 7855.

Meditation
Meditationsgruppen er en åben gruppe,
som mødes hver tirsdag - undtagen i skoleferierne - fra kl 17 - 18 i Karby Kirke. Vi
starter med afspænding og en salme og
skiftes i øvrigt til at lede meditationen. Men
man er også velkommen til bare at komme
og være med.
Jens Knudsen
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Artikler, fortællinger, historier…..

Kender du Sind-Huset?
Af Vinni Hvidbjerg Mikkelsen

Vi er et værested for psykisk sårbare og ensomme,
et sted hvor du kan komme
på besøg hvis dagene er for
lange eller du mangler et
socialt netværk. Hos os er
det frivilligt at komme, hvilket betyder at du
kan komme hvornår og hvor meget det passer
dig. Der ud over er det helt anonymt at komme hos os - vi har ingen registrering og hvis
du har et problem du har brug for at tale med
en anden om har vi både tid til at lytte og
tavshedspligt.
I Sind-Huset bestræber vi os på at stemningen er tryg og positiv, så du kan få nogle
gode oplevelser og danne nye bekendtskaber.
Hverdagen i huset er stille og rolig med
snak, hygge og forskellige aktiviteter. Vi
spiller kort og terningespil, du kan tegne og
male eller strikke, læse avis eller se TV og
hver mandag aften og torsdag middag er der
mulighed for at spise med de andre brugere.
Vi har også ud-af-huset aktiviteter, som for

eksempel gåture, biografture, bowling arrangementer og meget mere.
Skulle du har lyst til at komme forbi og besøge os er du hjertelig velkommen - Vi har
altid en kop kaffe klar og tid til en snak.
Sind-Huset
Skovvej 5, 7900 Nykøbing
Tlf. 9771 0507
Facebook: SIND-Huset Nykøbing Mors

Julekoncert og fællessang
Dette års advents- og julekoncert finder sted i
Karby Kirke, tirsdag den 7. december kl. 19.

Vi får besøg af:
Kristina Lynggård,
tidligere Karby og
Nadja Broholm,
tidligere Nykøbing
Kom og vær med til en dejlig aften med sang og musik
Der er garanti for julestemning.
Efter koncerten er der kaffe og æbleskiver.
Alle er hjertelig velkomne. Der er ingen entre
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Artikler, fortællinger, historier…..

Morsø Drejerlaug - Hvidbjerg afdelingen
AF Finn Knudsen
Vi er en lille flok ældre personer, der er medlemmer i en lokalafdeling af Morsø Drejerlaug.
Der er indrettet et lokale i den tidligere Hvidbjerg Skole, hvor vi kan arbejde med en fælles interesse - - trædrejning.
Hver torsdag mødes vi i lokalet med ønsker
om at lave både det ene og det andet, men alt
har sit udspring i træ. Èn har måske et ønske
om at dreje en lysestage, en anden kunne
måske tænke sig at lave en ny frugtskål og en
tredje kan have ønske om at dreje noget helt
andet. Man er ikke bundet af andet, end det
man selv ønsker og har mulighed for at kunne udrette. Man kan altid udveksle ideer og
gøre brug af hinandens erfaringer.
I lokalet har vi alle de remedier, der skal
bruges, for at kunne arbejde hen imod det,
man ønsker at ”producere” : - der er 6 drejebænke til rådighed - vi har flere forskellige

ting : - i det område hvor vi bor, er der jo
flere ting der er blevet sat i gang på frivillig
basis, og det har som regel sit udspring i den
stærke sociale samhørighed, der er i området
- mange har et ønske om stadigvæk at kunne
”præstere”, uanset hvilken aldersgruppe man
hører ind under. - man kan have ønske om at
kunne udrette noget andet, end det man har
kunnet i sit tidligere arbejdsliv. Man vil måske gerne vise det både over for sig selv og
over for andre, at man tør tage denne udfordring op.
Drejerlauget står åbent for alle M / K i forskellige aldersgrupper. Medlemskab koster
blot 200 kr. om året.
Prisen for at kunne bruge lokalet og maskinerne beløber sig for hver til 500 kr. på årsbasis.
Vi har noget gratis træ, der kan startes op
med . .. på længere sigt betaler man selv for
det træ, man bruger.
De personer, der er i lauget i forvejen, hjæl-

drejejern, vi kan bruge - drejejernene kan vi
selv slibe / - vedligeholde - der er en kombineret afretter - og tykkelseshøvl - en båndsav - og diverse håndværktøjer.
For nylig er vi fra ”Velux-fonden” blevet
tildelt 25.000 kr. til indkøb af forskelligt materiale : en drejebænk, en spånsuger, et luftfilter, en drejepatron, tre drejejern
et special-drejestål (ènhånds-betjent)
De maskiner og det værktøj vi gør brug af
skal vi selv sørge for at vedligeholde. Med
de forskellige faglige baggrunde vi har, kan
vi selv holde de forskellige ting vedlige/i
orden. Baggrunden for at drejerlauget er blevet etableret, bunder i mange forskellige

per/instruerer selvfølgelig gerne eventuelle
”nybegyndere” på vej. Skulle I have lyst til at
kigge indenfor i vores lokale, må I gerne
komme og kigge på.... der er også en kop
kaffe midt på formiddagen !
Vi drejer hver torsdag formiddag. Det hele
foregår på adressen Næssundvej
325 (i de tidligere skolebygninger) fra kl. 8:30.
HØR
NÆRMERE
VED OLE
tlf. 51 29 22 51

Møder
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Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset)

25/10-21 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, 24/11-21 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring, 25/10-21 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde (i Kirkehuset)
24/11-21 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Karby Kuber

Agerø : 9/11-21 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde ved Brian
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset) 4/1-2022 kl. 16.30
Kirkebladsudvalg (i Kirkehuset) næste udvalgsmøde 11/1-2022 kl. 16.30

Beboernyt
Karby, Hvidbjerg og Redsted
ældreklub 2021
20.10. Hans Larsen fra Traktor Museumet. Fortæller om traktorer, inovation og rejseoplevelser.
27.10. Samvær.
03.11. Mobil Garderoben. ( ekstra opslag )
10.11. Oda og Gitte spiller.
17.11. Samvær.
24.11. Bente Lyndrup kommer og fortæller.
01.12. Jørgen Frank Rasmussen viser billeder og
fortæller om skønne steder på Mors.
08.12. Samvær.
15.12. Afslutning, vi mødes kl. 12:00 til fællesspisning. Brug for at blive kørt, ring da til Hedegaard i Redsted tlf: 97762555.
Alle er hjertelig velkommen i ældreklubben også
selvom det er en enkel gang man har lyst til at
høre/lytte eller lidt hyggeligt samvær.
Kaffen koster 25 kr.
Spørgsmål ring da til Eva tlf. 97769168, Kirsten
tlf. 97761098, Ella 97762910 eller Mary tlf.
20253578.

Fællesspisning
i Karby kuber

mandag den 6. december kl.18.00
Pris 100 kr.
Tilmelding og betaling til Bodil 40351433
senest den 1. december.

tilmelding på 40351433
betaling på 2768JG

Modeshow i SKF
mandag 8. november
kl. 19.00
Arrangør VIF.
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VIFFEN og VIF

Så er VIFFEN på banen igen.

Efter længere tids coronanedlukning er
VIFFEN, VIFs fritidklub for 4. - 7. klasse startet igen med foreløbigt 37 tilmeldte børn.
Jenny Jepsen havde ønsket at stoppe og
Kurt Kristensen, der er sekretær i VIF,
fik overdraget opgaven med at få VIFFEN i gang igen. Der skulle findes frivillige, laves aftaler med Centerleder Tania
Høier vedrørende forfriskninger, laves
tilmeldingssedler og lave PR på friskolen
for VIFFEN.
Det lykkedes at finde et par nye frivillige
til VIFFEN, efter at have spurgt ca. 2025 mulige emner, så det var i starten noget op ad bakke. Skulle der være nogle,
der har lyst til at være sammen med en
hel flok søde og livlige børn, kan de sende en sms til 60159217 eller en mail til
kurt.ingemann.kristensen@gmail.com ,
så vil I blive kontaktet. Man kan komme
hver mandag eller onsdag eller en af dagene hver anden uge efter aftale. Arbejdet består i at servere en forfriskning til
børnene, når de har fri fra skole kl.
13.45, hjælpe med at lave kreative ting,
holde orden og sørge for, at der bliver
ryddet op og fejet, inden de går kl. 16.00.
At være der og snakke med dem er faktisk det vigtigste. Vi satser på at være 3
hver gang, men mangler et par stykker,
for at det kan lykkes.
Når børnene kommer, serveres der en
lille forfriskning, som Tania har lavet.
Det kan være en bolle og gulerødder,
pasta med pølser, kyllingespyd med salat, pølsebrød og frugt, som børnene
drikker vand til.
I hallen kan der løbes på rulleskøjter,
køres på banancykler, eller spilles boldspil m.m. Vi har også 4 play stations til
rådighed med forskellige spil. I Krearummet kan de lave smykker, tegne og

male, lave julegaver og dekorationer.
Der står også et fjernsyn, der bruges til
Virtuel Reality spil. Ellers står der masser af brætspil på hylderne.
Børnene beskæftiger sig selv. De laver
selv lister over, hvis tur det er til at bruge
VR spillene eller Playstations. Selvfølgelig kan der ske uheld eller være drillerier,
som kræver voksenindblanding, men det
er meget sjældent det sker.
Derfor: Hold dig ikke tilbage for at komme og hjælpe i VIFFEN. Børnenes glade
smil er en stor belønning i sig selv.
Kurt Kristensen

Kom og spil volleyball i VIF.

Vi kunne godt bruge lidt flere volleyballspillere i VIF. Kom og prøv det nogle
gange gratis om onsdagen fra 19.30 –
21.30 i hal 2. Er det længe siden, du har
spillet, skal vi nok hjælpe dig i gang
igen. Vi er en flok på 10 – 12, der savner
lidt flere medspillere.
Oplysning:
kurt.ingemann.kristensen@gmail.com
eller 60159217 (Kurt)

Motionsbadminton i VIF.

Stadig ledige baner til motionsbadminton
onsdag aften kl. 18.30 – 19.30 og 20.30 –
22.00 i den gamle hal. Pris 350 kr./
person for hele vinteren.
Kontakt:
kurt.ingemann.kristensen@gmail.com
eller på mobil 60159217 (Kurt)

VIF Motionscenterstedet hvor man bliver fit
for fight.
Nyt sæson er startet op.
Se på vifmors.dk under motion.
Med Venlig Hilsen
Bodil Møller Kristensen

Beboernyt
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REDSTED BEBOERFORENING

Generalforsamling d. 20/10-21 kl. 18.30 i Redsted Sognegård. - Julemandsoptog
samt julelysene tændes i byen i forbindelsen med Lopperedens julemarked d. 20/1121 kl. 17.00 ved Loppereden. Der afholdes banko d. 24/11-21 kl. 19.00 i Redsted
Sognegård. Julebanko d. 8/12-21 kl. 19.00 i Redsted Sognegård. Juletræsfest afholdes d. 12/12-21 kl. 14.00 i Redsted Sognegård.

KARBY KUBER

Skal I have familie træf eller fest - Så er Karby Kuber bedst.
Kontakt Bodil Kristensen 40351433

KHSR HUSHOLDNINGSFORENING - JULETUR TIL BLOMSTER -

TORVET I THISTED, Torsdag den 18– 11. Samkørsel fra kirkerne kl. 14.00. Vi spiser i
Thisted. Tilmelding senest den 15. til Solveig 2335 5497, Kirstine 6019 8844

TORF Borgerforening

Bankospil tirsdage i uge 43-49 kl, 19.30 i Klubhuset, Hedevej 6 - 1.gang 26. oktober sidste
gang 2. december. (Dog ikke den 23/11 hvor der er gavespil i Tæbring forsamlingshus
kl. 19.00). Søndag den 28. november kl. 14.00 Adventshygge i Forsamlingshuset og Byparken. Gløgg og æbleskiver og aktiviteter for børn. Kom og lav juleklip og dekorationer.
Søndag den 26/12 kl. 13.30 Nytårsbad ved badebroen i Tæbring.

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 Hedevej4, 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: Jane Bertelsen 21453286. Bæverleder:
Bente Nørgaard 20477245.

KARBY BOGSAMLING I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50)

Vi er flyttet fra vores gamle lokaler, til den lille forsamlings sal og er åben igen efter
corona. Vores åbningstider er som vanligt, hver mandag fra 14.30 - 17.00. Der er
kaffe på kanden, bare kom, man behøver ikke at låne en bog. Hilsen BOGHOLDET

LOPPEMARKEDET I KARBY KUBER

Hver mandag 14.30 - 17.00 og hver anden lørdag i ulige uger 10.00 - 13.00.
Man kan indlevere loppeting i skuret. Hilsen LOPPEHOLDET .

SYSSEL CAFE

Vi sysler i Karby Kuber
tirsdage kl. 19-21.30. Medbring egen kaffekurv. Læg
en 20ér hver gang du kommer. Du kan strikke, sy, hækle, snakke, drikke kaffe eller hvad du har lyst til. Medbring selv alt hvad du skal bruge. Bare mød op - ingen
tilmelding. Venlig hilsen Syssel - pigerne Bente
Lock 40175003, Mette Jespersen 42963122, Bente
Kankelborg 29396375, Annette Kirk 21461146
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Adresser for Sydvestmors Pastorat

Sognepræst
Christian Rønlev Berwald
Vindbakken 16, 7970 Redsted,
mobil: 2762 8463,
e-mail: chrbe@km.dk.

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

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

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

Fridag Fredag

Karby kirke,
Graver: Lone Skovgaard Andersen
Tlf.: 9776 1152, mobil: 4032 1752
e-mail: lonelean@icloud.com
Kirkeværge: Ellen Weisbjerg 20435840
Rakkeby Kirke,
Graver: Lone Skovgaard Andersen
Tlf.: 9776 1152, mobil: 4032 1752
e-mail: lonelean@icloud.com
Kirkeværge: Gitte Søndergaard,
9776 9125/ 6175 7160
Redsted Kirke,
Graver: Eva Odgaard Mogensen
Tlf.: 9776 2477, mobil: 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Kirkeværge: Lisbeth N. Kristensen,
tlf.3069 2585
Tæbring Kirke,
Graver: Birthe Silkjær
Tlf.: 9776 9505, mobil: 4015 4131
e-mail: basilkjaer@hotmail.com
Kirkeværge: Eva Pedersen:
9776 9168 / 2917 7727

Kirkesanger, Karby
Henning Iversen
9776 1041 / 2330 0441
e-mail: henningiversen7@gmail.com
Kirkeorganist, i alle 6 kirker
Knud Damgaard Andersen
Tlf. 24658026
Agerø menighedsråd :
Jens Holm.
Agerøvej 42, 7960 Karby
9776 1850 / 2067 7269,
e-mail: utejensholm@gmail.com
Karby Tæbring Rakkeby menighedsråd : Klaus Nørgaard Mogensen
Ørndrupvej 116, 7960 Karby
Mobil: 5124 0002,
e-mail: mogenpap@karby.dk
Redsted Hvidbjerg menighedsråd :
Gudrun Noesgaard, Dronningevænget

16, 7900 Nykøbing Mors

9776 2402 / 2335 7855
e-mail: gudrun.noesgaard@gmail.com
Sogne- og Kulturmedarbejder
Arne Silkjær, 9776 9505 / 5115 9505
e-mail: arnesilkjaer@outlook.dk

Side 16

Gudstjenester Okt 2021– Feb 2022

17. oktober CRB 20. s.e. Trinitatis
Karby
10.15

25. december TAF 1. juledag
Hvidbjerg 12.00

24. oktober TAF 21. s.e. Trinitatis
Redsted
11.30

26. december TAF 2. juledag
Redsted
9.00

31. oktober CRB 22. s.e. Trinitatis
Rakkeby
10.15

31. december CRB Nytårsaftensdag
Karby
14.00

7. november
CRB Allehelgen
Karby
10.15
14. november CRB 24. s.e. Trinitatis
Tæbring
10.15
21. november TAF Sidste s. i kirkeåret
Hvidbjerg 11.30
28. november CRB 1. s. i advent
Agerø
10.15
5. december CRB 2. s. i advent
Redsted
10.15
12. december CRB 3.s. i advent
Rakkeby
19.00 (Lucia-gudstjeneste)
19. december CRB 4. s. i advent
Tæbring
10.15
Juleaften - 24. december
9.45 Rakkeby - CRB

11.00 Tæbring - CRB
12.15 Hvidbjerg - CRB
13.30 Karby - CRB
14.45 Agerø - CRB

2022
1. Januar CRB Nytårsdag
Agerø
16.00
2. Januar CRB H3K
Rakkeby
10.15
9. Januar CRB 1. s.e. H3K
Tæbring
10.15

16. Januar CRB 2. s.e. H3K
Hvidbjerg 16.00 (med musik fra
SVMF)
23. Januar TAF 3.s.e. H3K
Karby
11.30
30. Januar CRB 4. s.e. H3K
Rakkeby
10.15
6. Februar CRB Sidste s.e. H3K
Agerø
10.15
13. Februar CRB Septuagesima
Tæbring
10.15
20. Februar TAF Seksagesima
Hvidbjerg
9.00

16.00 Redsted - 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.

