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

Anna-Marie Sloth
En aften i december, den 12., var jeg
inviteret til at prøveprædike i Redsted
kirke og bagefter var der møde med
menighedsrådet, hvor de kunne stille
alle de spørgsmål, som de havde lyst
til – til en ansøger til halvtidspræstestillingen ved Sydvestmors pastorat.
Jeg havde taget min mand med til
mødet, så er der altid en at snakke
med bagefter om alle de indtryk, man
får. Og vi fik et godt indtryk – og senere på aftenen ringede Gudrun Noesgaard og fortalte mig, at stillingen
er blevet min! Så var jeg rigtig glad!
Jeg glæder mig til at holde gudstjenester i alle jeres kirker på skift og jeg
glæder mig til at møde jer i forskellige sammenhænge. Det er vigtigt at I
kommer og siger til mig, hvis der er
noget, I har lyst til, vi skulle prøve
eller hvis der er èn, I ved, der ønsker
et besøg eller I selv ønsker en snak.
Jeg er 56 år og har en del både livserfaring og præste-erfaring med mig.
Min mand og jeg bor i vores eget hus
i Krejbjerg på Salling, med labradorhund og kat.
Mit første embede havde jeg i Vorup
sogn i Randers, derefter var vi mange
år i Himmerland og senere nogle år i
Tømmerby-Lild sogne i Thy, hvor jeg
havde mit seneste faste embede. I
mellemtiden har jeg taget vikariater,
senest i Tilsted, hvor jeg har været i
2,5 år.
Måske ved I allerede at jeg har mistet
søn og barnebarn i henholdsvis 2005
og 2015 – og er glad for at vi bor i
nærheden af vores datter og lille familie, som siden har fået to børn, som

nu er 2 og 4 år gamle og familien har
det godt.
Jeg er sådan en, som holder af livet,
både af de store og de små ting, og
gerne vil høre fuglene synge og se
børnebørnene udvikle sig. Det er godt
at have frisk luft omkring sig og opleve årstiderne i naturen, og det kan jeg
jo bestemt også nyde, når jeg kører til
Mors og arbejder.
At læse god litteratur er en af mine
yndlingsbeskæftigelser i fritiden,
samtidig med havearbejde, jeg vil
gerne synge og er glad for musik, og
så har jeg også læst psykoterapi i et
par år som hobby for at lære mere
om, hvordan vi hjælper hinanden som
mennesker.
Så jeg glæder mig til samværet med
jer både her og der. Og vil gerne slutte med et par linjer fra en af de nyeste
salmer:
Guds nåde er en vintergæk, den er
din fostergave, og er du ved at dø af
skræk, så plant den i din have, med
fastetidens bøn, bliver jorden atter
grøn, i angst og overflod, besejres du
af mod og ene er vi flere.
På gensyn, Anna-Marie Sloth
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Fra Menighed

Julen 2019

Som en trofast kirkegænger Juleaften på
Agerø, var Julen 2019 en smule anderledes.
Der skulle nemlig ikke være en Juleaftensgudstjeneste - på trods af, at kirken
her plejer at være stuvende fuld og med
ekstra stole sat frem.
Forandringens vinde blæser - sådan er
det. Jeg har været noget desorienteret.
Jeg vil gerne bakke op om området og de
beslutninger, der bliver truffet i denne
forbindelse.
Så jeg var i kirke i Hvidbjerg om eftermiddagen. Det var fint..... bare ikke det
samme.
Tilbage til Agerø. Et par resolutte småbørns familier fra Agerø tog sagen i egen
hånd - afviklede en
“lægmandsgudstjeneste” om formiddagen d. 24 . december. Anne og Anne
Mette gjorde det helt fantastisk - en rigtig
familie arrangement. Børn på gulvet, dejlige sange og orgelmusik, små slikposer

med betydning for hvad Jesus drejer sig
om, kaffe og småkager efterfølgende,
hvor vi kunne ønske hinanden en glædelig Jul. Det var bare så fint.
Jeg håber inderligt, at min Jul kan starte
som den plejer - at det bare var et forsøg
fra menighedsrådenes side, og der igen er
Gudstjeneste som vi kender det i Agerø
d. 24. december. Alternativt vil jeg bakke 100 % op om Anne og Anne Mette’s
lægmandsgudstjeneste - det var fint og
hyggeligt. Det var et flot initiativ. TAK
for det.
Med venligste hilsner fra Jette Jepsen

Tirsdagshjørnet
I Kirkehuset, Vindbakken 16, 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
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, børne-

ne virkelig stiller “de store spørgsmål.”
Vi sørger for, at der hver gang er saftevand, kage m.v. Klubben er medlem af

DFS (Danmarks kirkelige søndagsskoler) Ledere er Berit Højgaard,
Gudrun Noesgaard, Arne Silkjær
51159505 Datoer i foråret - indtil
sommerferien 2020: 18. feb. - 3.
mar. -17. mar. - 31. mar. -14. apr. 28. apr.-12.maj - 26. maj. - 9. juni.
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Årets Konfirmander

8. Maj Karby - kl. 10
Thea E. Larsen
Jesper Skovgaard Andersen
Mads Christian V. Stauerbøl
Nanna Bruhn
Søren Larsen
Emil Rask Jensen
9. Maj Hvidbjerg - kl. 10.
Elias Futtrup Dam Nielsen
Lykke Futtrup Frøslev
Rasmus Søndergaard Jørgensen
Rakkeby - kl. 12
Winni Dahl Jeppesen
Anders Mølgaard

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

Menighedsrådsvalg
kalenderen. Overvej allerede nu hvilke
folkekirkemedlemmer du kunne tænke
dig at pege på til de kommende menighedsråd.
Et andet møde, som ligeledes er fastlagt
Valgår 2020 Henrik
på forhånd i hele landet, er orienteringsÅret 2020 er et vigtigt valgår. Valget i
mødet tirsdag den 12. maj kl. 19.30,
USA i november ser vi hen til med stor
spænding. Bliver præsident Trump valgt hvor menighedsrådene vil fortælle om
for endnu en periode eller lykkes det De- hvad de har beskæftiget sig med siden
mokraterne at besætte præsidentposten? sidste valg og hvor der orienteres om det
kommende menighedsrådsvalg. Sæt også
I Danmark står også et valg for døren,
som nok har mere betydning for os, nem- her et kryds i kalenderen.
Orienteringsmødet tirsdag den 12.
lig valget til folkekirkens menighedsmaj, kl. 19.30 afholdes:
råd. Vi skal ikke ud i en opslidende
valgkamp, men kan for de fleste menig- Redsted – Hvidbjerg menighedsråd i
hedsråds vedkommende vælge det kom- Kirkehuset i Redsted.
mende råd på et enkelt valgmøde. Det er Karby – Tæbring – Rakkeby menighedsråd i konfirmandstuen i Karby.
den nye valgmetode, som indføres ved
Agerø menighedsråd i Agerø Kirke.
dette valg. Ligesom ved valget i 2016
afholdes valgmødet på samme dag i alle Der vil
være et
menighedsrådene. Den fastlagte dag er
lille traktirsdag den 15. september kl. 19.30.
Hvor valgmødet afholdes i Sydvestmors tement til
pastorats 3 menighedsråd offentliggøres i møderne.
det næste kirkeblad, men sæt allerede X i
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Torsdagscafeen

Knud Laursen
Forårssæsonen 2020 startede torsdag
den 30. januar. Det faste hold af hjælpere havde gjort klar med festligt
dækkede borde og lækkert bagværk.
Vi var en flok glade og spændte mennesker …. 35 i alt, som så frem til et
interessant indslag med Jørgen Gråbæk fra Ørding. Og vi blev taget med

storm af en veloplagt og velforberedt
gæst. Jørgen fortalte på spændende og
fængende vis om sit liv som ansat og
borger på Mors.
Der blev sunget nogle sange, og det
var en fornøjelse, at Gunhild spillede
til på elklaveret….. så går det nu

nemmere med at synge med.
Forårsprogrammet blev gennemgået.
Det ser ud til at falde i god jord. Programmet stod i det seneste nummer af
”Sydvestmors Pastorat”. Det bliver
lige repeteret her:
Torsdag den 27. februar kommer
Torben Hedegaard og hans søster og
fortæller om familien Hedegaard.
Torsdag den 26. marts kommer
Mette Moesgaard og fortæller og sit
”provsteliv” på Mors.
Torsdag den 30. april kommer Johnny Markussen og fortæller om familien Markussen.
Torsdag den 28. maj kommer Marianne Noesgaard og fortæller om sit
arbejde som specialterapeut.
Torsdag den 18. juni finder den årlige udflugt sted. Vi skal besøge Grønhøj Kro og ”Larsen Kaffe” i Viborg.
Torsdag den 25. juni holder vi halvårsafslutning.
Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden
med at udbrede budskabet, at alle er
velkommen til at komme i Torsdagscafeen. Det er ikke en forening, hvor
man skal have medlemskort osv. Det
er billigt at være med. Det koster 20
kr. til dækning kaffe og brød.

KFUM Spejderne
Spejdermøde (fra. 4. kl): Tirsdage kl. 18.30 -20.30
Bæver- og ulvemøde: (0. + 3. kl): Torsdage kl. 17.00 - 18.30 i
Spejderhuset på Hedevej 4, Outrup.
Vi ønsker at flest mulig bliver spejdere og får den gode oplevelse det er. Har du lyst til at være med, er du meget velkommen.
Gruppeleder: Jens Martin Villadsen 2194 4134.
Spejderleder: Thea Kristensen 6024 3811.
Ulveleder: Jens Martin Villadsen 21944134.
Bæverleder: Bente Nørgaard 20477245.
For yderligere info: Facebook: Sydvestmors spejderne
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Fra Menighedsråd

Gudrun Noesgaard, Redsted Hvidbjerg

Efter hjemkomsten fra vores daglige
spadseretur ved havet og i klit og skov,
føler jeg mig i den grad opløftet. Hovedet føles tømt for dårlige tanker og evt.
problemer. Dejligt at pensionisttilværelsen tillader disse naturoplevelser.
Naturen har vist snydt os…. Vinteren
blev væk….. Regnen og det milde vejr
fortsatte året ud. Og selv om kalenderen
stadig siger vinter, pibler erantis, vintergæk og krokus frem, og fuglene begynder at få forårsfornemmelser.
Vi skriver 2020 – og pludselig går det
op for mig, at det er ved at være 8 år
siden, jeg blev spurgt, om jeg kunne
tænke mig at træde ind i Redsted/
Hvidbjerg M.R. - 8 år… Det er lang tid.
Mon ikke det er tid at lave status over
den forløbne tid?
Jeg synes selv, der er sket utrolig meget
i de forgangne år. I Redsted Kirke er
der kommet nyt varmeanlæg, automatisk ringning og der er lavet et åbent
rum, som giver mange muligheder. I
Hvidbjerg Kirke er der kommet nye
hynder, AV udstyr og en superflot lysglobe – alt sammen muliggjort fra arven efter Kresten Horsager. Lige nu
venter vi spændt på at se kirkens nye
dåbsfad og dåbskande.
Vi har fået lagt vore gudstjenester sammen til kun at foregå i en af vore kirker
om søndagen i Sydvestmors Pastorat.
Det har gjort, at vi nu søndag efter søndag kan samle 30/40 kirkegængere til
vore dejlige gudstjenester. Rakkeby
Kirke er atter blevet en kirke, der bruges på lige fod med vore andre kirker.
De tre menighedsråd ved vore kirker
arbejder mere og mere sammen – og vi
kan helt klart på sigt se en sammenlægning mellem rådene.
I fællesskab fik vi ansat vores dejlige

præst Christian. Vi udtrykker det måske
ikke så ofte – men hvor er vi glade for,
at du og din familie valgte Sydvestmors
Pastorat som jeres fremtidige arbejdssted. Siden fulgte Ebba, og nu har I lige
forøget familien med lille Øyvind –
tillykke med det.
Vi har ligeledes i fællesskab ansat vores nye præst Anna-Marie Sloth. Enstemmigt indstillet – præcis som Christian.
Vi føler os i den grad privilegerede og
taknemmelige. Begge gange gik vore
bekymringer jo ud på, at vi sikkert ikke
fik nogle ansøgere – og hvad gør vi så?
Vi hører og læser i medierne om den
store præstemangel.
Måske vi skulle blive bedre til at følge
dette ordheld: ” Lad være med at bekymre dig om alle problemer i dit liv.
De fleste af dem bliver aldrig til noget.”
Nu ser vi med glæde og forventning
frem til søndag den 2. februar, hvor
Anna-Marie bliver indsat i Sydvestmors Pastorat. Indsættelsen foregår i
Karby Kirke kl. 14.00 med efterfølgende kaffe og kage i Gårdbageriet i Hvidbjerg. Stort tillykke til både AnnaMarie og til pastoratet. Vi ønsker dig
hjertelig velkommen hos os, og vi vil
bestræbe os på, at du kommer til at befinde dig godt. Anna -Marie bliver boende i Krejberg (Salling) og får kontor
på plejehjemmet i Hvidbjerg.
Menighedsrådsarbejde giver mange
glæder ingen tvivl om det – men det
tager også megen tid. Ikke alt er lige
skønt at beskæftige sig med. Ofte føler
man, at man render panden imod en
mur.. Ofte føler man, at tingene tager
lang tid og bliver besværliggjort af love
og regler. Diverse ansøgninger til både
det ene- og det andet projekt.
Som menighedsråd må man en gang
imellem træffe nogle ubehagelige be-

Fra menighedsråd
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fortsat….
slutninger. Fra provstiets side er vi blevet
pålagt at spare på vore lønudgifter. Altså
finde besparelser på vore ansatte. Vi skal
som arbejdsgivere tage beslutninger om
nedskæring på timer og evt. afskedigelser. Beslutninger som i den grad kan/vil
gøre ondt. Det er bestemt ikke behageligt. Så kan man godt stille sig selv
spørgsmålet:” Hvordan harmonerer dette
lige med buddet om næstekærlighed?”
Et spørgsmål jeg må undlade at svare på.
Også kirken er underlagt økonomiske
regler og vedtagelser. I menighedsrådet
tager vi selvfølgelig denne opgave på
os. Vi prøver på bedste vis at finde en
god løsning på denne bundne økonomiske opgave. Gennem dialog med vore
medarbejdere er vi i øjeblikket ved at
lande en aftale om fælles pastoratansættelse (Sydvestmors Pastorat) for graverne
i Karby, Tæbring, Rakkeby, Redsted og
Hvidbjerg. Vi håber på, det lykkes.
Søndag den 26. februar tog vi afsked
( for denne gang ) med Jens F. Munksgaard, som har været afløser for Christian
og dernæst Benedicte. I næsten et helt år,
har vi haft den glæde at hilse på dig og
Lene søndag efter søndag. Tak for det
gode samarbejde og tak for dine dejlige
prædikener , de gav stof til eftertanke.

Det er sjældent man får en så engageret
afløser.
Din sidste prædiken i Tæbring Kirke gav
atter en gang stof til eftertanke.
Jeg vil slutte mit indlæg med at citere lidt
af din prædiken (det har du givet mig lov
til.) Din prædiken handlede meget om
TRO - TRO er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke
ses.
” Din tro kan ikke forandre vejret. Men i
tro kan du lære at leve med vejret.
Din tro kan ikke lave om på en kollega,
en svigerinde eller en nabo, men i tro kan
I lære at finde kræfter til at leve med hinanden.
Din tro kan ikke helbrede dig for en
sygdom. Men i tro kan du lære at leve
med din sygdom, hvad enten du helbredes eller ej.
Din tro kan ikke forandre dine børns
livsvej, men i tro kan du følge dine børn
på deres livsvej.
Din tro kan ikke fjerne store byrder,
men i tro kan du vinde kræfter til at bære
dine byrder så længe de tynger.
Din tro kan ikke forhindre, at du skal
dø, men i tro kan du finde ro i, at du skal
leve, om end du dør.
At tro er at komme til det, som er større, end vi kan forstå.” Gudrun Noesgaard

Fra menighedsråd
Jens Holm

I VINTERHI ?
Nej, vi er ikke gået i vinterhi på
Agerø
selvom gudstjenestelisten kunne gi
det indtryk og vi ses igen til marts.

Agerø menighedsråd

Meditation
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Meditationsgruppen

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

Særgudstjenester
Fastelavn 23/2 - kl. 13.00 - Redsted
Vi fejrer fastelavn med en børnevenlig gudstjeneste. Efterfølgende står
beboerforeningen for fastelavnsfest i
Redsted sognegård. Kom gerne udklædt.

planlægningen vil vi gerne have tilmelding senest den 1. april på tlf..
61757160. Vi skal have mad fra
”Go´Mad ”: hvidløgsmarineret lammekølle, flødekartofler og salat. Kr.
50 pr. kuvert

Skærtorsdag 9/4 - kl. 16.30 - Karby
I forbindelse med Påskeudstillingen i
Karby Kuber - vil vi gerne invitere
alle til gudstjeneste - med efterfølgende spisning i kirken. Af hensyn til

2. Pinsedag1-6 - kl.10.15 -Hvidbjerg
Vi fejrer pinsen med gudstjeneste og
den traditionelle spisning på tingstedet efterfølgende

Påskeudstilling 9. -10. -11. april kl. 10-16
Torsdag den 9. april kl.10 bliver påskeudstillingen åbnet af :
Benedicte Tønsberg,
tidligere bestyrelsesmedlem i Kulturhus Sydvestmors og tidligere sognepræst i Sydvestmors Pastorat .
Gratis adgang til påskeudstillingen Men, se ovenfor :
Husk tilmelding til spisning efter gudstjenesten den 9.-4.
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Sang & Musik - Foredrag
25/3 kl. 19.00 i Karby Kirke

”Et liv i musikken”
Ronnie Flyvbjerg Olesen er til daglig
kapelmester i Mariehaven og for Birthe Kjær. Han er født i Sydkorea, men
opvokset i Danmark, og tilskuerne vil
få indblik og plads til refleksioner
over livet som et adoptivbarn, der
som ganske spæd kommer til en musikalsk familie i det midtjyske.
Ronnie mestrer klaveret som sit hovedinstrument og vil føre os igennem
en masse flotte musikstykker i forskellige genrer, krydret med fortællinger fra sit liv og virke. ”Vi skal naturligvis også synge dejlige fællessange,
som er en unik og stærk kulturarv vi
har i Danmark”, udtaler Ronnie.
Med baggrund i både DGI, Spil
Dansk, TV, radio, underholdningsmusik, korsang og meget mere, ser Ronnie frem til en musikalsk og hyggelig
aften i Karby Kirke. Vel mødt!

Velkommen til BørneBongo fra 1 - 4 år
BørneBongo er et musikalsk tilbud for
jeres børn med forældre, bedsteforældre
eller barnepiger. Børne Bongo er en hyggestund i kirkerummet.
Vi synger salmer og børnesange med
fagter til, danser og deler glæden med
børnene ved at være sammen.
Der er redskaber som rasle-æg, tørklæder, instrumenter, faldskærm m.m. Vi
spiser pizza, sandwich eller andet inden
vi tager hjem. Det er gratis at deltage.
Følgende onsdage: 19. feb. - 4. marts.
Tidspunkt: kl. 16.45- 17.45
Tilmelding til: Birthe E. Silkjær, Mobil
4015413, mail: basilkjaer@hotmail.com
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Møder i Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):

27/2 kl.17.00 Menighedsrådsmøde, 23/3 kl.17.00 Menighedsrådsmøde,
5/5 kl.17.00 Menighedsrådsmøde, 12/5 kl.17.00 Offentlig orienteringsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring (I konfirmandsturen):

27/2 kl.19.00 Menighedsrådsmøde, 23/3 kl.19.00 Menighedsrådsmøde
5/5 kl.19.00 Menighedsrådsmøde, 12/5 kl.19.00 Offentlig orienteringsmøde

Agerø :

5/5 kl.18.00 Kirkesyn, kl.19.00 Menighedsrådsmøde ved Gudrun Lauridsen

Udvalg
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset) udvalgsmøde 14/4 kl. 16.30
Gudstjenesteudvalg :

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

Bladudvalg (i Kirkehuset) udvalgsmøde 21/4 kl. 16.30
Du kan læse mere om Pilgrim Mors på
www.pilgrimmors.dk , hvor du også kan
tilmelde dig.
Måske på egen hånd?
Vil du hellere gå alene – lige når det passer
dig og i dit eget tempo – måske oven i købet
ro kajak øen rundt, har vi udarbejdet et Piglrimspas også til det formål. Pilgrimspasset
I dagene 1. – 7. juni 2020 vandrer Pilgrim
rummer rutebeskrivelser og oplysninger om
Mors sin ugelange pilgrimstur Mors rundt.
Over 7 dage vandrer vi rundt om Limfjordsø- overnatning, seværdigheder m.v. krydret
en Mors og oplever dens fuldstændig fanta- kloge tekster om livet og omegn. Pilgrimsstiske natur. Et blå-grønt eventyr i juni med passet koster 128 kr og kan købes på Morsø
rum og tid til fordybelse undervejs. Pilgrims- Turistbureau: www.visitmors eller telefon.
hyrden Charlotte Kristensen Heide vil i sam- 97 72 04 88.
arbejde med øens præster give daglig inspiration til vandringen.
Årets tema er ”Find din vej”. På Pilgrim
Mors, som i resten af tilværelsen, er kunsten
at kunne indtage og nyde mødet mellem ånd
og krop, når himmelske og verdslige veje
krydses. Meget kan ske, når livets gang rammer Kystruten, som er den smukke, den musiske, den åndelige, den krøllede og den naturlige vej rundt om Limfjordsøen Mors. Du
kan vælge at gå hele ugen, eller enkelte dage,
som det nu passer dig. Bagagen klarer vi.

Beboer side
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Moderne husmoderfælleskab

Moderne husmoderfælleskab er et fællesskab for kvinder i Redsted og omegn.
Vi hækler, hygger, spiller spil og nyder lidt godt kage.
Vi mødes i Redsted kirkehus.
Kom og vær med! - Arrangementer planlægges gang for gang

CAFE SYSSEL
i Karby Kuber

Vi mødes hver tirsdag fra kl 19-21.30.
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20ér hver gang du kommer. Du
kan strikke, male, hækle, sy, drikke kaffe, snakke - eller lige hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mød op - ingen tilmelding. Startede
tirsdag den 22-10-2019. Venlig hilsen
”Syssel Pigerne”: Anette Kirk 21461146,
Bente Kankelborg, Bente Lock
40175003, Mette Jespersen 42963122.

Karby Kuber

Husk Fællesspisning

11/3-20 kl. 18.00

Klub Viffen er en klub for 4-7 klasse i hele vores aktive område. Vi holder til i

lokaler i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter. Der er åben hver mandag og onsdag
efter skoletid. Forårssæsonen slutter i uge 15. Der er masse af aktivitetsmuligheder
og der er lidt mad hver gang. Pris for hver sæson kun 250 kr. Daglig leder er Jenny
Jepsen.
VIF Motionscenter. Vil du være > Fit for Fight< så er det stedet for dig. Ved
køb af en chip og et medlemskab kan du benytte vores fantastiske center alle uges
dage. Medlemsskabet starter fra den dag du bestiller, og du kan vælge mellem 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 1 helt år. Gå ind på www.vifmors.dk under motion
og meld dig ind med betaling eller kontakt Bodil Kristensen på 40351433. Vi glæder
os til at se dig. Husk det er en investering i dig selv, så det er aldrig for sent at starte.
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KARBY BOGSAMLING
I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50)
Åben hver mandag fra 14.30 - 17.00.
Der er kaffe på kanden, bare kom.
-man behøver ikke låne en bog
hilsen BOGHOLDET

T.O.R.F. Borgerforening

ÅBNINGSTIDER I LOPPEMARKEDET
I KARBY KUBER
Hver mandag 14.30 - 17.00 og hver anden
lørdag i ulige uger 10.00 - 13.00. Man kan
indlevere det man gerne vil af med i skuret.
Hilsen LOPPEHOLDET .

Tirsdag 10 marts - Generalforsamling i
klubhuset TOR Stadion kl 19.30
Torsdag 23 april kl 18.00 Mors spiser sam-

men i TORF Forsamlingshus
Lørdag d 25 april Store oprydningsdag : se
opslag om mødesteder
Petanque start tirsdag 5/5 kl 19 i Tæbring
I Rakkeby start mandag 11/5 kl 19.

Hvidbjerg og Omegns
Beboerforening

27/2 kl. 19.00 Generalforsamling i Hyggen

KHSR husholdningsforening.

Nice 4 U i Sejerslev
22/4-20 kl. 18.30 fra kirkerne: Besøg hos
Morsø Oliemølle

Redsted Beboerforening.

tøndeslagning i Redsted Sognegaard.
23/4-20 kl. 19.00 Foredrag Grænseforeningen Thy/Mors
14/5-20 kl. 17.30 Fællesspisning

Karby, Hvidbjerg og Redsted
ældreklub

hjælpen.
25.03. Garderoben kommer og viser tøj, alle
er velkomne. Kaffe kan købes 25 kr.
April.
01.04. Samvær.
08.04. Afslutning vi mødes kl.12 til fællesspisning, herefter sommerferie.

17/3-20 kl. 17.30 fra kirkerne: Aftentur til

23/2-20 kl. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste i
Redsted Kirke - kl. 14.00 Fastelavn med

Hver onsdag fra kl. 14:00 -17:00
på Hvidbjerg plejecenter.
Febuar.
19.02. Knud Laursen kommer og fortæller
om 40 år på Europas landeveje.
26.02. Samvær.
Marts.
04.03. Salling Duoen underholder, spiller på
harmonika.
11.03. Banko.
18.03. Hans Larsen fra traktormuseet kommer og fortæller om Traktorer og Marshall –

Brug for at blive kørt, ring da til Hedegaard i
Redsted tlf: 97762555
Alle er hjertelig velkommen i ældreklubben
selvom det er en enkelt gang man har lyst til
at høre/lytte eller hyggeligt samvær. Kaffen
koster 25 kr.
Spørgsmål ring da til
Eva tlf. 97769168 eller Kirsten tlf. 97761098,

Meddelelse fra Karby Vandforsyning. På hjemmesiden

www.karbyvandforsyning.dk er der link til http://morsoeforsyning.dk/øensvandvaerker. Her tilmelder man sig, med mobil nr. og/eller mail adr. samt bopæls
adresse. Herefter bliver der fremsendt sms eller mail med kode, som skal bekræftes.
Husk GENERALFORSAMLING d. 21-02-2020 kl. 19.00 i Skyttehuset på Ørndrupvej i Karby.
Venlig hilsen KARBY VANDVÆRK A.m.b.A.
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Opslagstavlen
Kirkebil: Dantaxi tlf.: 9772 4711
Ring i god tid helst dagen før .
Plejecentergudstjeneste

Den første torsdag i måneden kl.14.30 -

Sydvestmors Pastorats hjemmeside:
www.svmp.dk
Morsø Kirkehøjskole

Onsdage kl. 10.00 – 11.50 (pause kl. 10.55 – 11.10)
Kirkecentret, Kirkegade 2,
Enkeltforedrag 40 kr.

VIF og SKF
24/2 kl. 19.00 Generalforsamling i SKF

Landsbyen De 7 Sogne :
www.superlandsbyen.dk
Næste kirkeblad - deadline.

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

Næste kirkeblad udkommer 18/5, deadline 1/5 2020
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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 og ved fravær, henvendelse:

Sognepræst (50% )
Anna-Marie Sloth
Åbakken 17, Krejbjerg
7860 Spøttrup
Mobil 22741552,Mail: ams@km.dk
Træffes efter aftale på kontoret på
Hvidbjerg Plejecenter

Agerø kirke,
Graver: Jens Kr. Høyer Christiansen

Kirkesanger, Agerø, Hvidbjerg, Rakkeby, Redsted, Tæbring

Hvidbjerg kirke,
Graver: Eva Odgaard Mogensen

Kirkesanger, Karby

mobil: 2617 7291, e-mail: jchk@live.dk
Alice Hoff Hansen
Kirkeværge: Gudrun Lauridsen, 52582638 Tlf.: 9776 6276, mobil: 4140 6276 (ikke sms)
e-mail: sydvest94@gmail.com
Tlf.: 9776 2477, mobil: 2366 5413
e-mail: ryanehvidbjerg@gmail.com
Fri fredag. Vikar: 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:
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

Henning Iversen
Tlf.: 9776 1041, mobil: 2330 0441
e-mail: henningiversen7@gmail.com

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, mobil 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,
Bredkærvej97, 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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Gudstjenester februar - juni 2020

Februar
16. Februar - SeksagesimaKarby kl. 10.15 - CRB
23. Februar - Fastelavn Redsted kl. 13.00 - AMS
Marts
1. Marts– 1 s. i fasten m. dåb–
Agerø kl. 10.15 - CRB
8. Marts - 2. s. i fasten Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS
15. Marts – 3. s. i fasten –
Redsted kl. 10.15 - AMS
22. Marts – Midfaste –
Rakkeby kl. 10.15 - AMS
29. Marts – Mariæ Bebudelsesdag
Redsted kl. 10.15 - AMS
April
5. April – Palmesøndag Tæbring kl. 10.15 - CRB
9. April – Skærtorsdag
(m. efterfølgende spisning) –
Karby kl. 16.30 - AMS
10. April – Langfredag –
Agerø kl. 10.15 - CRB

12. April – Påskedag –
Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS

13. April – 2. påskedag –
Rakkeby kl. 10.15 - CRB
19. April – 1. s. eft. Påske Redsted kl. 10.15 - AMS
26. April – 2. s. eft. Påske –
Tæbring kl. 10.15 - AMS
Maj
3. Maj – 3. s. eft Påske –
Agerø kl. 10.15 – ASM
Konfirmationer:
8. Maj –St. bededag Karby kl. 10.00 - CRB
9. Maj –
Hvidbjerg kl. 10 - CRB
Rakkeby kl. 12 - CRB
10. Maj -4. s. eft. påske Redsted kl. 10 - CRB
Agerø kl. 12 - CRB
17. Maj – 5. s. eft Påske –
Hvidbjerg kl. 10.15 - ASM
21. Maj – Kristi Himmelfarts dag –
Karby kl. 10.15 – CRB
24. Maj – 6. s. eft. Påske –
Rakkeby kl. 10.15 – ASM
31. Maj – Pinsedag –
Redsted kl. 10.15 - CRB

Juni
1. Juni - 2. Pinsedag
(m. efterfølgende spisning) Hvidbjerg kl. 10.15 - AMS
7. Juni - Trinitatis Søndag Tæbring kl. 10.15 - 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.

