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Besparelser i kirkerne.
Energi til lys og opvarmning
kirke, en gang i kvartalet - eller at
- og personale timer
Det udvendige lys på kirkerne og
kirkegårdene slukkes kl. 20.00,
og den generelle temperatur i kirkerne ved gudstjenester og arrangementer holdes på 19.grader.
(Der er dog en undtagelse i adventstiden frem til jul.)

have det ved søndagens gudstjeneste.
Næste lørdagsdåb
er lørdag den 4. februar 2023 i
Karby Kirke kl. 11.00.

Samling af lørdagsdåbene,
så resurserne udnyttes bedst muligt.
Der er mange lørdagsdåb, og der bruges rigtig mange resurser på opvarmning og personale.
Menighedsrådene har i enighed besluttet, at samle lørdagsdåbene til en

Næste kirkeblad - deadline.

Stof til næste blad sendes til Kirkebladsudvalgets sekretær:
Gitte Søndergård, e-mail: chr-gitte@hotmail.com .
Sognepræst Christian Berwald er redaktør.
Bladet trykkes af typographic.dk .

Næste kirkeblad udkommer 15/2-2023, deadline 1/2-2023
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Præstens side

Af Christian Rønlev Berwald
Uddrag fra Prædiken (16-10-22)

Jesus bruger flere gange billedet af træet, når

Jeg har en indrømmelse; jeg er introvert. Det

han taler om ham selv og hans relation til os.

betyder ikke at jeg ikke gider indgå i sociale

Med billedet af træet fortæller Jesus os, at vi

sammenhæng, men det betyder at jeg bruger

skal have hjemme og høre til hos ham, som

meget energi, når jeg er social. Det resulterer

grene på Kristi livstræ, et træ, der bærer os

i jeg ofte er helt færdig, når jeg har haft guds- og dagligt lader næring strømme ud i hver
tjeneste, møder eller bare drukket kaffe med

gren og hver kvist. Den næring der strømmer

nogen.

fra træets rødder, gennem stammen og ud i

Men en af mine største indrømmelse for mig

grenene er Guds kærlighed. Kærligheden

selv, er selvom jeg er træt efter at have været

sendes til hver eneste af os, og lader vi kær-

social, så har jeg alligevel behov for det – at

ligheden strømme videre, bærer træet frugt.

indgå i et fællesskab med andre mennesker.
I dagens Danmark kan man langt hen ad ve-

Med dette billede giver han os samtidig en

jen klare sig selv. I dag selvstændiggør vi os

rolle i verden: Som grene på samme træ, skal

mere og mere, og på mange måder synes vi at vi bære og nære hinanden og sætte frugt i
kunne klare os alene.

verden. Guds kærlighed til mennesket skal

Alligevel kan vi ikke undvære fællesskaber-

strømme fra gren til gren, brede sig og være

ne. Vi tager hver især del i forskellige fælles- bestemmende for vores indbyrdes liv!
skaber – af mere eller mindre forpligtende

Vi kan ikke leve vores eget liv, uden at have

karakter: Det kan f.eks. være på arbejdsplad-

indflydelse på andre. Det faktum kalder på

sen, i familien, i kirken, gennem fritidsinte-

vores næstekærlighed, og vi skylder at elske

resser eller gennem de sociale medier som

hinanden pga. Guds kærlighed til os.

f.eks. Facebook.
Men meget tyder på, at der er grænser for

Vi kan ikke ved egen vilje og magt skabe

vores selvstændiggørelse og at vi i bund og

kærligheden og stå til ansvar for kærligheden

grund som mennesker har brug for fællesska- i verden. For så vidt kan vi ikke klare os
ber, brug for at høre til, brug for hinanden,

selv!

brug for en identitet, der rækker ud over os

Vi har brug for fællesskabet, som bæres og

selv. Den fuldstændigt frie, rodløse og uaf-

bindes af kærlighed.

hængige tilværelse, som ofte efterstræbes i
dag, er i sidste ende enormt skræmmende –
selv for en introvert.
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Fra Menighedsråd Af Gitte Søndergaard

Menighedsrådsvalget 2022.
Valgresultatet for

Karby - Tæbring - Rakkeby
Menighedsråd
Karby: 5 Valgte medlemmer
Bodil Møller Kristensen
Ellen Weisbjerg
Vita Olsen
Lillian Stenkjær Mogensen
Kristian Jensen
Valgte stedfortrædere:
Lone Munk
Karen Margrethe Lynggaard

Tæbring: 3 Valgte Medlemmer
Poul Kristian Sandgaard Pedersen
Betty Svane Olesen
Elly Buchhave
Rakkeby: 2 Valgte medlemmer
Bodil Damgaard Hansesgaard
Mette Juul Mark
Valgte stedfortrædere:
Hanne Korsgaard

Ud af menighedsrådene gik:
Klaus Nørgaard Mogensen
Karen Margrethe Lynggaard
Henrik F. Mørch-Nielsen
Kirsten Mørch-Nielsen
Birthe Dalgaard Søndergaard
Gitte Søndergaard

STOR TAK til de medlemmer, der træder ud af rådet -

det er altid lidt skræmmende for dem der sidder tilbage, når medlemmer, der har siddet længe og sidder inde med stor viden og kompetence, træder ud af et råd - for hvad gør man nu i
det nye råd ? Man byder de nye medlemmer velkommen og sætter sin lid til dem !
- og så er man henrykt for, at nogle af de gamle medlemmer fortsætter med at ville arbejde
for rådet med byggesager, med kirkeblad, i aktivitets udvalget og hjælpe med praktiske ting
som kirkekaffe bl.a.
På menighedsrådets vegne, Ellen

Ny sorggruppe er startet
Har du mistet en af dine kære og er dit liv
helt forandret?
Så er du meget velkommen til at deltage i
sorggruppen, som mødes tirsdage kl. 13.00 i
Nykøbing kirkecenter. Sorggruppen er i tre
måneder ledet af Susanne Troelsgaard, som
er præstevikar for Anna-Marie Sloth, mens
hun afholder studieorlov.

Susanne har bl.a. været præst på Hospice i
Skive og har kørt sorggrupper for de pårørende der.
Sorggruppen mødes følgende tirsdage kl. 13:
15. november, 29. november, 13. december.
Tilmelding til Susanne Troelsgaard på tlf.
2962 3546 eller mail: ESTN@KM.DK

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.
For yderligere info: Facebook: Sydvestmors spejderne
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Konfirmander
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Med konfirmanderne tirsdag 1. nov. 2022

Dagen startede kl. 7.30. fra Frøslev kirkes
parkeringsplads, hvor alle konfirmanderne
fra Frøslev, sognepræst Peter Noer, formanden for menighedsrådet i Frøslev Anders
Holmgaard og en forælder steg på bussen.
Herefter kørte Hedegårds bus med Torben
som chauffør videre til Redsted, hvor Sydvestmors konfirmanderne, sognepræst Christian Berwald, kirke- og kulturmedarbejder
Arne steg på bussen. En dejlig gruppe på 30
konfirmander og 5 voksne.
Vi ankom
til Nationalmuseet
på Gormsgade 23.
7300 Jelling, hvor
vi blev
modtaget
af en guide. I samlet flok fik vi en historisk
rundvisning ude på monumentområdet. På
vandringen mellem høje, runesten, skibssætning og den gamle palisade fortalte guiden
om kongerne Gorm den gamle og Harald
Blåtand, om deres imponerende bygningsværker, Danmarks tilblivelse og overgangen
til kristendommen.
Efter rundvisningen var der en lille spisepause, hvorefter vi blev delt i to hold med hver
sin guide. Her inddeltes konfirmanderne i
rangorden, nogle som høvdinge, krigere,
bønder og trælle. Så fortsatte vi i oplevelsescentret med
fokus på overgangen mellem asatroen
og kristendommen.
Vi fik indblik
i vikingetidens
samfundsstruktur samt religionens betydning for det
enkelte menneske. Det hele foregik med små
oplæg, dialog og opgaveløsning i smågrupperne.
Efter Jelling ankom vi til Rønbjerg kirke,

hvor vi blev godt modtaget af sognepræst
Anita Engberg. Hun fortalte om middelalderkirken fra 1400-tallet, om restaureringen i
2019, med en anderledes indretning af selve
kirkerummet, hvor inventaret kan flyttes efter behov.
De gamle kalkmalerier som en frise fremstiller Jesu Lidelses-historie i 7 billeder, er bevaret.
Sluttede med den apostoliske trosbekendelse,
inden vi kørte videre.
Vi kom til
Egeris kirke,
hvor sognepræst Birgitte
Kjær tog
imod os og
viste rundt i
kirken. Hun
fortalte om Egeris’ første kirke som blev
indviet 1960 som "Skive Søndre Kirke".
I 1974 havde området så mange indbyggere,
at sognet udskiltes fra Skive og blev til Egeris sogn. Egeris kirke har også gennemgået
en større ombygning, hvor der kun står en
enkelt mur tilbage fra den gamle kirke. Men
nu står den igen som en spændende ny kirke
med et helt specielt lysindfald i rummet. Den
blev genindviet i 2018.
Birgitte ledte konfirmanderne ind i kristendommen og kirkens betydning, og der blev
tid til at konfirmanderne kunne skrive en lille
takkebøn, sluttede med fadervor.
Der blev også tid til at røre sig lidt med sang,
rytme og leg. Efter en oplevelsesrig dag med
konfirmanderne, var alle hjemme igen til
aften. Tak til alle der var med og gjorde dagen god for alle. De venligste hilsner og tanker kirke- kulturmedarbejder Arne Silkjær
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Fra Menighedsråd Af Gudrun Noesgaard

oktober 2022. --VALG – VALG – VALG.
Vi har fået ørerne tudet fulde, vi har
måttet leve med en ”skov” af valgplakater. Vi har fået lovet guld og grønne skove. ALT skal blive bedre for os
ALLE, hvis bare vi sætter X det rigtige sted ….. Når I modtager kirkebladet, er valget overstået, og vi må se,
om alle givne løfter overholdes.
I har sikkert opdaget, at temperaturen
i vore kirker er blevet sat ned. Vi skal
holde os på 19 grader. Kirkegængerne
har taget godt imod --- som de siger:
”Vi har også skruet ned derhjemme”.
I forbindelse med vores menighedsrådsvalg kom der ingen alternative
lister. Hermed er følgende personer
valgt for de næste 2 år: Hans Pedersen, Vinni Mikkelsen, Niels Larsen,
Lisbeth Kristensen, Merete Budde og
Gudrun Noesgaard. Suppleanter er
Conni Mark og Arne Højgaard. Vi
siger tak for tilliden og vil gøre vores
bedste også fremover. I samme forbindelse vil jeg sige tak til Arne Højgaard og Jens Krarup for den tid, de
har været med i menighedsrådet. Tak
for jeres arbejdsindsats, samarbejde
og jeres dejlige måde at være på. Det
er yderst vigtigt, at møderne i menighedsrådet altid er præget af det gode
samarbejde, respekt for hinanden og
hinandens meninger og ikke mindst et
godt humør. Velkommen til de to nyvalgte Hans og Merete. Vi glæder os
til samarbejdet med jer.
Vore gravere er begyndt med grandækningen på kirkegårdene. De gør et
flot stykke arbejde.
Konfirmanderne er begyndt med de-

res konfirmandforberedelse – og hvor
er det dejligt at møde dem til gudstjenester. Tak for at I som forældre bakker op om dem og kirken og følges
med dem til kirke.
Selv om kalenderen siger efterår, nyder vi sensommerens lune temperaturer og nyder naturens smukke farvespil. Det er vidunderligt og bekymrende på samme tid.
Hvidbjerg kirke er blevet kalket indvendig. Det vil sige den ene side. Den
er blevet kalket 8 gange. – Det er lidt
svært og ikke mindst bekosteligt at
holde de gamle bygninger ved lige.
I disse sparetider, ikke mindst når vi
taler opvarmning, kommer det ofte på
tale, om nogle af vore kirker måske
skal lukkes ned i vinterperioden
……….. vi prøver selvfølgelig at opretholde gudstjeneste i alle vore kirker. Tak fordi I søndag efter søndag
bakker op om vore gudstjenester.
Jeg vil ønske alle et godt efterår. Selv
om vores dagligdag har forandret sig,
selv om der er klimakrise, energikrise
og krig og ufred ude i verden, kan vi
fortsat sætte vores lid til Vorherre.
Jacob Knudsen 1891:
Takke ham, som gav mig,
når sol står op
Selv at føle morgen i sjæl og krop,
At al mørkhed svinder og sjæleve.
Blot jeg trygt vil sige: din vilje ske.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly,
o for sejersjubel, for salig lyst.
Lyset stander stille på livets kyst.
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Morsø Kirkehøjskole Efterår 2022

Kirkecentret, Kirkegade 2, Nykøbing
Onsdage Foredrag kl. 10.00 – ca.
11.50
Kaffe / te: 10 kr. Kringle / halv bolle:
10 kr. Deltagerbetaling: 200 kr. pr.
semester. Enkeltforedrag: 40 kr., som
betales til kassereren. En kirkehøjskole er en højskole, d.v.s. at fagene er
højskolefag og ikke færdighedsfag.
Der undervises f.eks. i historie, samfundsorientering, kristendomskundskab og litteratur – fag, der giver mu-

lighed for en personlig udvikling. Alle kan deltage – og det kræver ikke
særlige forudsætninger
Den 16. nov. Lektor, ph.d. Lars Bisgaard, Davinde v/ Odense, ansat ved
Syddansk Universitet: Christian 4.s
havfruer
Den 23. nov. Sognepræst Christian B.
Langballe, Foulum v/ Tjele: Johannes’ Åbenbaring
Den 30. nov. Sangtime v/ organist
Birgitta Maria Wiklund, Tvis: Ældre
og nyere sange og salmer

ALLE KIRKER SYNGER
2023
18. januar i Vejerslev Kirke
28. februar i Bjergby Kirke
27. marts i Ø. Assels Kirke

”Sang til tiden”
Sang skaber glæde - Fællessang skaber fællesskab - Når vi synger sammen hører vi sammen.
Der kan være mange gode grunde til
Organist Knud Damgaard Andersen at synge; man kan udtrykke sin glæde, sin sorg, sin længsel eller sin
fryd. Eller måske har man bare lyst
til at lufte sangstemmen.
Vi synger et udsnit af årstidens gamle og nye sange og salmer
i Kirkehuset i Redsted
Torsdag d. 12. januar kl. 19.00

Menighedsrådet byder på en kop kaffe med brød.

Alle er velkommen!
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Torsdagscafeen, kl.14.30

Fra Torsdagscafeen oktober 2022.
Så blev det efterår, og vi er kommet godt
i gang med årstidens program. I august
havde vi besøg af søstrene Andersen.
Pernille og Rikke fortalte spændende og
medrivende om de rejser, de hidtil har
været på. Det hele blev krydret med billeder fra turene. De havde så meget at
fortælle, at der godt kan blive til en ekstra ”forestilling”. Desværre har min mobiltelefon mistet de billeder, jeg tog,
mens Pernille og Rikke fortalte.
Septembermødet havde titlen ”Fra landmand til bedemand”. Det var
Hans Ole Vester,
som fortalte om alt
det, han lavede,
inden han blev
bedemand og selvfølgelig også om
hans nuværende
arbejde. Det var
sjovt at høre om
de oplevelser, han
har haft som tjener
ved store middage
i kongehuset.
Oktobermødet
blev et andet end
først
planlagt.
Johnny Markussen
var så heldig at
blive inviteret på
familieferie
og
måtte derfor bede
om udsættelse af
sit besøg hos os. I
stedet fik vi besøg
af
den
lokale
brandmester Mogens Hansen. Det
blev et besøg lidt
ud over det sædvanlige. Det var en

af Knud L

vagtdag for Mogens, så alarmen kunne
lyde. Fem minutter før mødestart lød
alarmen, og han måtte af sted med blå
blink og ”babu-babu”. Lige før mødet
startede, ringede Mogens….. Alarmen
var aflyst, og han ville komme tilbage og
holde sit indlæg. Han holdt et spændende
og interessant indlæg, men lige før, han
var færdig, lød alarmen igen, og han for
afsted endnu en gang med blå blink og
fuld musik. Vi fik virkelig en smagsprøve på, hvordan en arbejdsdag kan være
for en brandinspektør. Jeg hørte efterfølgende, at Mogens måtte af sted endnu to
gange i det vagtdøgn.
Vi er i den rare situation, at vi har kunnet
arrangere en EKSTRA Torsdagscafe. Vi
glæder os til at få besøg af Bente Hjelmar
…Områdets tidligere huslæge. Hun kommer den 10. november.
Efterårets arrangementer slutter med julefrokost den 24. november klokken 12.
Tilmelding kan stadig nås. Ring til Lise
på tlf.23294084 eller Knud på tlf.
60228713.
Allerede nu er forårets ”gæsteliste” i
Torsdagscafeen klar, og den faste stab
(Else, Ole, Gudrun og Lise) bag vores
gode arrangementer er ensbetydende med
succes. Desuden er vi SÅ heldige, at
Hanne Nørgaard kommer og spiller på
elklaveret, så det med sangene også fungerer. Tak for det, Hanne. Forårets gæsteliste ser sådan ud:
26.januar, Dorthe og Peter Nielsen fortæller om biavl og mjødbrygning.
23.februar, Ole Balle fortæller ”En gang
landmand – altid landmand”.
30.marts,Conni Mark fortæller om
Morsø Ulandsforening.
27. april. Arne Silkjær fortæller om ”Det
at få et anderledes barn end forventet”.
25. maj. Ulla Andersen fortæller om sit
liv med mange forskellige ”hatte”.
29. juni, Johnny Markussen fortæller om
Ornestationen Mors.
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Særgudstjenester:

6/12 Karby Kirke kl 19.00 Julekoncert med Anders og Bendt Bro
11/12 Tæbring Kirke kl 19.00 Lucia og De Ni Læsninger.
Konfirmanderne vil stå for og afholde en aftensgudstjeneste.
Alle er velkommen til denne hyggelige gudstjeneste.
Juleaftensgudstjenester
d. 23/12 kl. 14.00 i Rakkeby Kirke Gudstjenesten foregår ligesom den gør juleaften – og
gør det muligt for dem, der rejser til familie,
væk fra området eller er julestressede – stadig
at komme til en juleaftensgudstjeneste.
d. 24/12 kl. 11.00 i Agerø Kirke
kl. 12.15 i Hvidbjerg Kirke
kl. 13.30 i Tæbring Kirke
kl. 13.30 i Redsted Kirke
kl. 15.00 i Karby Kirke
Nytårsaftensdag Karby Kirke kl 14.00
Traditionen tro afholdes der nytårsgudstjeneste i Karby Kirke lørdag den 31. december. Der vil efter gudstjenesten være mulighed for at ønske hinanden godt nytår
over et stykke kransekage og et glas champagne.
Lysmesse i Karby Kirke. 5. Februar kl 19.00
I anledning af kyndelmisse er der fokus på lys, musik og sang ved aftensgudstjenesten i Karby Kirke, Der vil være fakler på kirkegården og levende lys i kirken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
19/2 2023 Fastelavnsgudstjeneste i Redsted Kirke kl. 13.00

Meditation
Meditationsgruppen - - - er en åben gruppe,
som mødes hver tirsdag - undtagen i skoleferier,
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. - - - I vinterhalvåret 2022-23 mediterer vi i Redsted Kirkehus,
fordi der skal spares på varmen i kirken. Der kan
være uregelmæssigheder, så ring til undertegnede
for nærmere oplysning, 60495950. Jens Knudsen

Møder Menighedsråd
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Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd (I kirkehuset) :
17/11.22 kl. 18.00 Menighedsrådsmøde konstituering
Karby-Rakkeby-Tæbring Menighedsråd (i Karby Kuber):
16/11.22 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde konstituering.
Agerø Menighedsråd

22/2- 2023 Menighedsrådsmøde hos Jens

Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset) 10/1-23kl. 16.30
Kirkebladsudvalg (i Kirkehuset) næste udvalgsmøde 17/1-23 kl. 16.30

Tirsdagshjørnet VINDBAKKEN 16, REDSTED
dre aktiviteter, hvis man har en
Tirsdagshjørnet har altid været god leg, som man gerne vil lege.
Til slut synger vi altid en faret afslappet sted med plads til
velsang og siger tak for i dag.
hygge og sjov.
Skrevet af medhjælperne Emma
Man lærer om kristendommen
med sjove fortællinger, sange og og Kamilla
lege. Man lærer også at Gud elsker alle på Jorden og, at man er
god nok som man er.
Vi starter altid med at synge to
sange, og derefter spise kage og
drikke saftevand. Så hører vi
fortællinger og beder til gud.
Ellers er det meget forskelligt,
hvad man laver i Tirsdagshjør- Datoer i efterår 2022. 22. nov., juleafslutning 6. dec. fra. Kl. 16.00 med forælnet. Det kan være alt fra bolddre. I 2023 opstart efter jul d. 3. jan, 17.
spil til rollespil om Jesus’ fød- jan., 31. jan., 28. feb., 14. mar., 28., mar.,
sel, som vi laver hvert år i kir- 11. apr., 25. apr., 9. maj., 23. maj., 6. juken til jul. Vi laver for eksempel ni., 20. juni. Alle er velkomne.
Medhjælpere: Camilla, Emma, Karla,
også kastanjedyr hvert år med David. Ledere: Gudrun Noesgaard, Vinni
efterårets kastanjer, og tegner
Mikkelsen tlf.
2146 5372,
på plastik æg i påsken.
Arne Silkjær tlf.
Man må også gerne foreslå an-

Tirsdagshjørnet i Redsted!

5115 9505
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Kirkegårde og Gravere - Vinter2022-23

Preben Poulsen kirkegårdsmedhjælper, har søgt nye udfordringer, vi takker for tiden
han brugte ved “vores” kirker.
Tæbring: Diget mod øst vil blive repareret i løbet af efteråret. Hvidbjerg: Kirken er
blevet kalket indvendig. Rakkeby: Det gamle fyr er stået af, så tag en ekstra trøje på
ved gudstjenesterne dernede.
Grandækning: Vi er godt i gang med grandækningen, vi får i denne sæson hjælp af Åse
Mortensen (forhenværende graver ved Tæbring kirkegård). Kom endelig og hils på os,
ved de forskellige kirker, vi er at finde i graverhuset.
Har I ikke en aftale, og gerne vil have os til at grandække, er I velkomne til at kontakte
os på kirkegården eller ringe.
Redsted / Hvidbjerg: Eva 23 66 54 13
Tæbring: Birthe 40 15 41 31
Karby / Rakkeby: Lone 40 32 17 52
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 D.30/12-22.
Hilsen Graverne

Julekoncert den 6. december i Karby Kirke kl 19.00

Anders og Bent Bro
I 20 år har Anders og Bent Bro rejst sammen og leveret musikalske foredrag
rundt i hele landet. Nu tilbyder søn og far også en intim og hyggelig julekoncert, hvor velkendte julesange og -salmer bliver kombineret med viser fra
vestkysten.

Beboernyt
KARBY KUBER
Skal I have familietræf eller fest
Så er Karby Kuber bedst.
Kontakt Bodil Kristensen
40351433
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KHSR Område 7, KHSR husholdningsforening

17-11-2022 Juletur til Blomstertorvet i Thisted. Efterfølgende spiser vi et
sted i Thisted. Tilmelding senest 10-11-2022 til Kirstine 6019-8844 eller Solveig 2335-5497.Samkørsel fra kirkerne kl.14.30 Håber vi ses.

Karby, Hvidbjerg og Redsted
ældreklub

30/11 Samvær
7/12 Pakkespil
14/12 Juleafslutning kl. 12.00
Spørgsmål ring til
Mary tlf. 20253578, Ella tlf.
97762910 eller Kirsten tlf. 97761098.

Redsted Beboerforening

19/2-23 kl. 13.00 . Fastelavnsgudstjeneste i Redsted Kirke og efterfølgende Fastelavnsfest i Redsted Sognegård.

HVER ONSDAG KL. 14.00
16/11 Samvær
23/11 Jørgen F. Rasmussen

Banko den 22/11 og den 6/12 kl 19.
Juletræsfest den 4/12 kl 14 i Sognegården.

Karby Borgerforening

Julebanko søndag den
18. dec. kl. 19.30 i Karby Kuber
Juletræ den
27. dec. kl. 18.30 i Karby Kuber

Revyen - weekendhytten - er flyttet
til første weekend i februar,
den 3. og 4. februar 2023 i Karby
Kuber

Første gang
Mandag d. 14.11 kl. 12
KarbyKuber -derefter
hver mandag kl. 12-14
Frokost + kaffe 25 kr.
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KARBY BOGSAMLING I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50)
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.
Den 12-12 serveres gløgg og æbleskiver.
Alle er velkommen.
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 tirsda-

ge 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

VIF Motionscenter - stedet hvor man bliver fit for fight.
- vi har fået en ny stairmastersmaskine til konditionstræning.
Medlemskab er på abonnement nu. Prisen er stadig kun 150 kr. pr. måned.
Gå ind på vifmors.dk under motion og læs mere.
VIFFEN, en fritidsklub for 4.-7. klasse -

mandage og onsdage fra 13.45-16.00.
Vi har hver gang lidt at spise. Hobby - computer - og hal aktiviteter.
Prisen for at deltage er 250 kr. indtil jul. Betales via Conventus på VIFs hjemmeside. Vi glæder os alle til at se jer. Hilsen lederne i VIFFEN.
PS. Sidder der nogle derude, både M og K, der kunne tænke sig at hjælpe til i VIFFEN, så kontakt Kurt Kristensen på 60159217. Vi kunne godt bruge et par stykker
mere en gang imellem.

———————————————————————————————
Volleyball.
Kom og prøv at spille volleyball sammen med os hver onsdag kl. 19.45 - 21.45 i
SKF. Vi er en flok i alderen 20 - 70+, der starter med let opvarmning, laver nogle
træningsøvelser og spiller mod hinanden. Vi deltager i Mix Nord i Midtjysk Volleyballkreds, hvor vi i løbet af sæsonen deltager i stævner og møder andre
mix hold. Har du fået lyst til at prøve, så mød og prøv, om det er noget for dig. Prisen er 500 kr. for en hel sæson.
Oplysninger kan fås hos Kurt Kristensen på tlf. 60159217
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Adresser for Sydvestmors Pastorat

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

Sognepræst (50% )
Anna-Marie Sloth
Mobil 22741552,
Mail: ams@km.dk
Træffes efter aftale ved
Hvidbjerg Plejecenter.
Fridag mandag
Studieorlov sep-okt-nov

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
mobil: 4032 1752
e-mail: lonelean@icloud.com
Kirkeværge: Ellen Weisbjerg 20435840
Rakkeby Kirke,
Graver: Lone Skovgaard Andersen
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, mobil: 4015 4131
e-mail: basilkjaer@hotmail.com
Kirkeværge: Poul Pedersen:
9776 9168 / 2917 7727

Præstevikar,
September, oktober
og november:
Susanne
Troelsgaard
tlf. 2962 3546
mail:
ESTN@KM.DK

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
Kirkeorganist, i alle 6 kirker
Knud Damgaard Andersen
Tlf. 24658026
Kirke- og Kulturmedarbejder
Arne Silkjær, Tlf: 5115 9505
e-mail: arnesilkjaer@outlook.dk
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,

Dronningevænget16, 7900 Nykøbing
9776 2402 / 2335 7855
e-mail: gudrun.noesgaard@gmail.com

Gudstjenester på Hvidbjerg plejecenter
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Torsdage kl. 14.30

01.12.22 - 22.12.22 05.01.23 - 02.02.23

Gudstjenester November - Marts
November
13. November 22. s. eft. Trinitatis
Karby
kl. 10.15
20. November sidste s. e. Trinitatis
Rakkeby
kl. 10.15
27. November 1. s. i Advent
Agerø
kl. 10.15
DECEMBER
4. December
Redsted
11. December
Tæbring

2. s. i Advent
kl. 10.15
3. s. i Advent
kl. 19.00

18. December
Agerø

4. s. i Advent
kl. 10.15

23. december
Rakkeby
24. december
Agerø
Hvidbjerg
Tæbring
Redsted
Karby
25. december
Tæbring
26. december
Agerø

Jul for udrejsende
kl. 14:00
Juleaften
kl.11:00
kl. 12:15
kl. 13:30
kl. 13:30
kl. 15:00
1. Juledag
kl.11.30
2. Juledag
kl. 11:30

31. december
Karby

Nytårsaften
kl. 14:00

Januar 2023
1. januar Nytårsdag
Hvidbjerg kl. 16:00
8. januar 1. s. e. H3K
Redsted
kl. 10:15
15. januar 2. s. e. H3K
Tæbring
kl. 10:15
22. januar 3. s. e. H3K
Agerø
kl. 10:15
29. januar Sidste. s. e. H3K
Hvidbjerg kl. 10:15
Februar
4. februar Evt. lørdagsdåb
Karby
kl. 11:00
5. februar Lysmesse, Septuagesima
Karby
kl. 19:00
12. februar Seksagesima
Agerø
kl.10:15
19. februar Fastelavn
Redsted
kl. 13:00
26. februar 1. s.i Fasten
Hvidbjerg kl. 10:15
Marts
5. marts
Agerø
12. marts
Hvidbjerg

2. s.i Fasten
kl. 10:15
3. s.i Fasten
kl. 10:15

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

