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Sydvestmors Kirke- og Beboerblad
nr.3, August - November 2022

Havnegudstjenesten i Thissinghus søndag den 7-8-22, blev flyttet ind i hallen foran kornet.

Agerø - Hvidbjerg - Karby
Rakkeby - Redsted - Tæbring
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Sogneudflugt Torsdag den 15. september til
Nr. Nissum Kirke, Kaj Munks tilmelding) Drikkevarer for egen regning.
Præstegård, Thorsminde,
kl. 14.15 Afgang til Hanbjerg Marina
Handbjerg Marina.
Afgang: kl. 8.00 Kirkehuset i Redsted
kl. 8.10 Hvidbjerg Kirke
kl. 8.15 Rakkeby Kirke
kl. 8.20 Tæbring Bypark
kl. 8.30 Karby Kirke
Program: kl. 9.30 Formiddagskaffe
medbragt af menighedsrådet indtages
ved Nr. Nissum Kirke, hvor vi ser
alteret i kirken.
kl. 10.30 Afgang til Kaj Munks Præstegård.
kl. 11.30 Rundvisning
kl. 12.30 Afgang til Thorsminde.
kl. 13.00 Frokost på Restaurant Vestkysten (Vælg mellem Stjernekaster
eller 3 stk. smørrebrød) Bestilles ved

kl. 15.30 Kaffe med kringle
kl. 17.00 Afgang mod Mors
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Pris kr. 250,00 betales i bussen. Tilmelding efter først til mølle princippet, da bussen begrænser antallet senest 9/9 2022 til Gitte Søndergaard
61757160 eller Karen Margrethe
Lynggaard 24442609. Hilsen fra
Aktivitetsudvalget & Christian Præst

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 15/11-2022, deadline 1/11-2022
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Præstens side Af Anna-Marie Sloth

Når dette blad udkommer, så er vi sidst
på sommeren. Ofte vil vi gerne fastholde
sommeren lidt længere, og ofte lykkes
det også! For både september og oktober
rummer dage, hvor temperaturen er dejlig
og vejret er stille og smukt.
Dette efterår er lidt anderledes for mig,
fordi jeg har fået studieorlov i septemberoktober-november. Det er en ordning,
som præster kan søge nogle få gange i
løbet af deres tjenestetid, for at fordybe
sig i noget og samle ny viden og inspiration.
Jeg søgte egentlig orloven engang sidste
år, i den periode, hvor jeg havde stress,
for at forebygge, men det nåede jeg så
ikke. Men nu har jeg fået min orlov fra
stiftet til i år, og jeg vil bruge mine 3 måneder til at studere lidt mere psykoterapi,
som jeg tidligere har gjort. Ikke fordi jeg
ønsker at blive psykoterapeut som sådan,
men til det daglige brug i almindeligt
præstearbejde, også i sorggrupper. Men
ikke blot i sorggrupper, for det, vi lærer,
har med hele menneskelivet at gøre, sådan som præstearbejde jo har. På en måde kan man sige, at det er et lille studie i
menneskelivet! Og det giver inspiration
på flere måder, og ofte mellem linjerne!
Der er nogle kurser i København, som
jeg vil følge, og så vil der være en del
læsning og øvearbejde i grupper sammen
med andre fra kurserne.
Jeg glæder mig til min studieorlov, men
glæder mig også til at komme tilbage til
de 6 sogne igen, for jeg er faldet godt til
og er glad for at være en af jeres præster!
Det er skønt at opleve at være ansat et
sted, hvor der er så gode, engagerede
medarbejdere, og så mange dygtige frivillige. Nu, da jeg er 59 år og har mange
års præsteerfaring med mig, kan jeg sige,
at det bestemt ikke er nogen selvfølge at
menighedslivet har sådan en medvind fra

så mange sider!
Der er så mange ting, der kan lade sig
gøre, der er en god åbenhed og et godt
sammenhold. Det kan siges med èt ord:
der er en god ånd.
Ordet ånd kan nogle gange være et svært
ord at have med at gøre, når man skal
forklare, hvad det er, men her er et godt
eksempel, for det kræver netop ånd at få
6 forskellige sogne til at fungere som et
pastorat.
Så jeg siger tak for den gode ånd i pastoratet!
På glædeligt gensyn, Anna-Marie
————————————————————————————————Fra september
og 3 måneder
frem kan I møde præstevikaren. Jeg hedder
Susanne Troelsgaard.
Jeg har virket
som præst siden 1992, hvor
jeg kom til Salling. Fra 20072021 var jeg
også præst på Hospice Limfjord i Skive.
Jeg glæder mig meget til at være præst i
Sydvestmors Pastorat.
At møde mennesker i alle livets faser fra den unge familie, som skal have døbt
sin nyfødte, over konfirmanderne og brudeparret til de efterladte, som skal forberede afskeden med et kært familiemedlem, - er et privilegium, og jeg vil gøre
mit yderste for at alle, jeg kommer i kontakt med i pastoratet, får det bedst mulige
indtryk af “kirken”.
Mange hilsner Susanne Troelsgaard
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Fra Menighedsråd Af Gitte Søndergaard

Menighedsrådsvalg 2022.
afholdes tirsdag den
20. september i

kommende menighedsråd kun for 2 år.
Da Sydvestmors pastorat blev oprettet i
2013, var det dengang som nu, målet at
styrke samarbejdet i det store pastorat,
Det er vigtigt, at vi føler, at Sydvestmors
pastorat er vores fælles ramme, og at vi i
menighedsrådene bidrager til, at kirkerne
hører naturligt ind i den.
Kom og vær med til at vælge og støtte de
Hos os i Sydvestmors pastorats 2 menig- kommende menighedsråd. Vis, ved at
hedsråd, finder valgmødet sted hos:
møde op, at I bakker op om de kirkelige
Redsted-Hvidbjerg menighedsråd
aktiviteter.
i Kirkehuset, Redsted kl. 19.00
Der er kaffe/te på kanden, kage på borKarby -Tæbring-Rakkeby menigheds- det.
råd i Karby kirke kl. 19.00
Vel mødt.
(Agerø menighedsråd er valgt for fire år,
har derfor ikke valg nu.)
Dette valg er specielt ved, at en liste opstillet på mødet med det nødvendige antal valgte kandidater, er det nye menighedsråd.
Man deltager i valget med personligt
fremmøde.
Hos os i Sydvestmors pastorat vælges de

Ny sorggruppe starter i efteråret
Har du mistet en af dine kære og er dit liv
helt forandret?
Så er du meget velkommen til at deltage i
sorggruppen, som starter den 6. september kl.
13.00 i Nykøbing kirkecenter, efteråret 2022.
Sorggruppen vil denne periode være ledet af
Susanne Troelsgaard, som er præstevikar for
Anna-Marie Sloth, mens hun afholder studieorlov i 3 måneder.

Susanne har bl.a. været præst på Hospice i
Skive og har kørt sorggrupper for de pårørende der.
Sorggruppen mødes følgende tirsdage kl. 13:
6. september, 20. september, 4. oktober, 18.
oktober, 1. november, 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 forår 2022.

Konfirmationer
i
Redsted
Karby
Hvidbjerg
Agerø og Rakkeby
den 13. 14. og 15. maj
2022
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Færgegudstjenesten sommer 2022

Så kom den 6. juli, hvor vi skulle holde færgegudstjeneste efter 2 år med corona,
hvor det ikke var muligt. Da jeg kørte her fra Krejbjerg på Salling, var det lunt og
godt vejr, men jeg havde godt set i vejrudsigten, at de lovede regn, - og regnen
kom!
Da jeg holdt ind i rækken af biler ved Neessund, og skulle tage kufferten med præstekjolen op af bagsmækken, fløj min paraply fra mig i blæsten, jeg fangede den i
det våde græs og nåede at være næsten gennemblødt inden jeg kom om bord…
Men færgens personale satte et overdække op over færgen og lukkede dørene, så vi
kunne sidde lunt og tørt derinde. Færgen satte i gang med sin hyggelig motorlyd, og
vi spejdede ud af de duggede ruder, for at se - på det grå, lidt opblæste vand.
Det var ikke sådan et vejr, vi havde ønsket os til turen, - men der er det mærkelige
ved livet, at vi ofte får noget andet end det, vi ønskede os, og at man ofte kan få en
masse godt ud af det også. Så vi sang nogle sømandsviser, færgen var fuld af folk i
godt humør, vi sang og snakkede, sejlede rundt efter planen og drak kaffe undervejs.
Menighedsrådet havde sørget for de skønneste kager fra Gårdbageriet. Og når det er
koldt og vådt udenfor kan man rigtigt nyde sin kaffe og te. Så smager den af meget
mere!
Til sidst holdt vi gudstjeneste, vores kirkesanger, Henning Iversen fra Karby havde
taget sin harmonika med, som også havde gjort det godt ved sømandsviserne, og
vores organist, Knud Damgaard Andersen, spillede el-klaver, mens vores kirkesanger Alice sang for.
Jeg havde skrevet en prædiken, som priste den danske sommer! Den havde passet til
en lun aftens solnedgang, - men nu skulle den også passe til en lukket hyggelig færge med godt samvær….
Sådan er livet, og nogle gange må vi takke for at det er sådan livet er, for vi får nye
sider med! Og næste dag, da solen var fremme igen, brugte jeg samme prædiken på
Hvidbjerg plejecenter ved en gudstjeneste, og måske passede den lidt bedre så.
Men som sagt, vi lærer hinanden at kende, når det regner og blæser og vi må stå

sammen om at få en god aften, så tak til regnen og blæsten og færgen for en
dejlig tur!
Anna-Marie
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Fra Menighedsråd Af Gudrun Noesgaard

Så skriver vi den 1. august, og går ind i skolernes sidste ferieuge….. Mange startede op
på deres arbejde igen i dag. Friske, solbrændte og fyldt med fornyet energi. Mange
har været ude at rejse i det store udland, andre har været i sommerhus og så er vi nogle,
der ”kun” har været hjemme. Forskelligheden
længe leve.
Vi har nydt vores liv i Sejerslev, ordnet haven, vandet igen og igen…. Været ude at
bade i Limfjorden, nydt naturen på vore
spadsereture med hunden ”Trunte.” Dagligt
kunne vi se og nyde naturens forandring.
Da jeg var barn og gik i skole i Sydslesvig
nærmere betegnet i byen Arnis, var det skik,
at alle skoledage startede med en morgen
salme, Fadervor og dernæst en salme igen.
Salmen ”Op al den ting” var absolut en af
mine yndlingssalmer. Når vi sang den, dannede der sig helt automatisk de smukkeste
billeder i mit hoved. Brorsons salme gjorde i
den grad indtryk på mig, og selv i dag dannes
der billeder i mit indre, når vi synger salmen i
kirken.
Der er dog den forskel, at jeg i dag kommer
til at tænke på, hvordan naturen har forandre
sig….. Hedebølger, oversvømmelser, dyreliv
der er ved at uddø, planter der forsvinder,
skovbrande, udtørrede floder og så videre.
Det giver mig grund til undren og især bekymring. Hvad er det, vi ikke har evnet at
forstå, hvor er ”kæden” hoppet af.
”Vi er her kun en tid, vi har kun jorden til låns – Jorden er til at lege PÅ – ikke
til at lege MED!”
Dagligt tales der om klodens klima problemer – vi lytter og prøver at forstå. Det foregår i tal og termer, som jeg og sikkert andre
har svært ved at forstå. En sommerdag på 35
grader i Danmark…. Nej, det ER ikke almindeligt.
For Knud og mig gav sommerferien mange
dejlige oplevelser med børn, svigerbørn og
især børnebørn, som kom på besøg. Mange
gode venner og bekendtskaber fandt vej til
Dronningevænget, og hvor vi dog nød disse
besøg. Tiden fløj afsted.
Til vore Gudstjenester kom der af og til kirkegængere, som var på ferie i vores område
og lige ville opleve en Gudstjeneste et nyt

sted. Hvor er det dejligt at hilse på, og hvor
bliver man stolt, når de under kaffen fortæller, at det vel nok er et dejligt sted at komme:” Man føler sig velkommen” var ordene.
JO, vi har i den grad grund til at være stolte.
I sommerferien har ”vore” præster afløst hinanden, og hvor er det dejligt, at opleve at de
har et så fint samarbejde med hinanden. I
øjeblikket kører der en debat i Kristeligt Dagblad om præster og deres arbejdstid. Forståeligt nok – præster har også ret til at holde fri
og have et privatliv (selv om det kan være
svært, mange præster bor jo lige op og ned ad
kirken..) Efter MIN mening er det vigtigt,
at en præst udfører sine kærneopgaver, som
for mig er at være der for menigheden, sprede budskabet, forkynde evangeliet og afholde
Gudstjenesten. Mange andre af kirkens opgaver kan udføres i fællesskab med menighedsråd, frivillige eller en kirke- og kulturmedarbejder.
I sommerens løb har jeg været på kirkegårds
besøg. Graverne holder jo også ferie. Hvornår de afholder deres ferie finder de selv ud
af. På vore kirkegårde kan man i hvert fald
IKKE se, hvornår der afholdes ferie. Gravstederne er passet, hækkene er klippet, græsset er slået og gruset er revet. Tak for det. Jeg
håber også, at I har haft en god ferie.
Jo, sommerferie eller ej, så bliver kirkelivet
passet, uanset om det gælder præster, organister, kirkesangere eller anden kirkebetjening.
Tak for det.
I forbindelse med min sorggruppe i Nykøbing har der været en lang artikel i netavisen:
”Kun Mors” nogle af jer har måske læst den.
I den forbindelse har jeg lige en lille, men
meget vigtig detalje, som ikke var med.
Noget, der går igen ved alle samtaler omkring det at blive alene er, at man kan have
svært ved at deltage i diverse fester. Man har
jo i mange år været 2 til at tage af sted. Kommer der en invitation, og det gør det heldigvis
ofte (man er jo ikke glemt fordi, man er alene), får man et lille sug i maven og tænker
måske:” Pyha, hvordan klarer jeg lige det.”
Så er det til stor hjælp, hvis der på invitationen står:” Du må gerne tage en ven med”
Det kunne være en bekendt, søn, datter eller
Fortsættes....
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Fortsat
det kunne også være en person fra sorggruppen. Det betyder alverden at man har en, der
er i samme situation som den, man selv er i!
For øvrigt kalder vi det en ”Studiegruppe for
sorg, savn og glæde.” Det er nemlig lige det,
det er. Først er man fyldt med sorg, næst
efter kommer savnet (og det bliver man ved
med at have), men på et tidspunkt vender
glæden tilbage, og livet får mening igen.
Der skal i grunden så lidt til for at gøre en
forskel
I morgen starter også mit ”arbejde” op igen.
Der er et forløb for minikonfirmanderne på 3
dage, som foregår ved nogle af vore kirker.
Vores kirke- og kulturmedarbejder Arne Silkjær har tilrettelagt nogle skønne opgaver og
oplevelser så som at lave insekthotel, kirkefuglehuse, udeliv og at lytte til Bibel fortællinger. Som ”gammel” lærer er det dejligt at
være med i ”manegen” igen.
Desuden er der ”studiekreds om sorg osv.”
igen i morgen kl. 14.30

Selv om der sker mange rædsomme ting i
verden i øjeblikket. Der er krig og ufred, millioner af mennesker lider rundt omkring på
vores jord. Folk flygter for at komme væk fra
rædsler, hungersnød og magtregimer og vi
uvægerligt kan komme til at spørge os selv:
”Hvor er Gud?” Så giver ordene, vi lærte til
konfirmandforberedelsen stadig mening:
”Således elskede Gud verden, at han gav
sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.
For Gud sendte ikke sin søn til verden
for at dømme verden,
Men for at verden skal frelses ved ham. «
Joh 3,16-17
Med ønsket om en god eftersommer og
efterår og tak for jeres opbakning
Gudrun Noesgaard

Kirkebussen på Kulturmødet 25-27/8 2022.
Nu kan vi endelig fejre de store arrangementer, så glæd dig til et af årets højdepunkter, hvor Kirkebussen igen er klar på
Klostertorvet i Nykøbing, om end der er
store forandringer på torvet. Men vi er
der!
Styregruppen har fået mange spændene
aftaler på plads. Bl.a. kommer biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen, Højskolen Mors kommer og laver fællessang,
fredag formiddag vil der være et hav af
oplevelser, meget for børn med bl.a.
Svende Grøn, ballonfigurer og ansigtsmaling, sang med Nadja Broholm. Senere kommer Ester Jørgensens bud på rummelighed og intrigeret, emeritus Henning Toft Bro med guitaren. Håndværkerkoret, skuespiller og filminstruktør Anne-Grethe Bjarup Riis, vi forventer
at slutte med Morsøgarden.

Der er lagt op til temaet: Næste generation, som er et af Kulturmødet 5 spor.
Har du lyst at være med som frivillig, så
ret henvendelsen til
Arne Silkjær 5115 9505.
Følg med på:
www.kirkebussenpåkulturmødet.dk
eller https://www.facebook.com/
Kirkebussen.dk
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Torsdagscafeen, kl.14.30

af Knud L

Fra Torsdagscafeen august 2022. Som- selv om han har trukket sig lidt tilbage,
merferie er overstået, og efterårssæsonen har han ”fingeren på pulsen” og ved alstår snart for døren. Siden det seneste
kirkeblad har vi haft to arrangementer i
Torsdagscafeen. Den 19. maj havde vi
besøg af Morten Noesgaard. Han blev
TV-star efter at være blevet en del af TV-

tid, hvad der foregår. Tit er der brug for,
at han kan give en hjælpende hånd. Finds
lange liv ved Næssund har givet mange,
mange oplevelser. Mange af disse oplevelser kunne vi stifte bekendtskab med
ved en masse billeder og avisartikler,
serien ”Rigtige mænd”. Morten fortalte
som Find havde taget med til Redsted.
om, hvordan han havde lagt sit liv om af Noget rigtigt spændende for hobbyintehensyn til helbred og familie. Han kunne resserede var to færgemodeller.
mærke, det var blevet nødvendigt, hvis
Efterårsprogrammet kommer her igen:
ikke især hans helbred skulle være truet Første dato er den 25. august. To lokale
af diverse livsstilssygdomme. …… en
piger (Rikke og Pernille Andersen) har
væsentlig del af overvejelserne omkring rejst verden tynd og kommer og fortæller
en livsstilsændring var, at hans far desmed en masse billeder om hvilke opleværre døde alt for tidligt. Efterfølgende
velser, det har givet. I måneden efter
har det vist sig at blive en succeshistorie kommer Hans Ole Vester den 29. sepfor både Morten, hans kone og deres
tember med foredraget ”Fra landmand til
dreng, at gøren og laden mht. mad, arbedemand”. I oktober måned skal vi habejdstid og fritid blev taget op til overve- ve et ”firmaportræt”. Den 27. oktober
jelse.
kommer Johnny Markussen og fortæller
Den 30. juni var sidste ”cafedag” inden
historien om ”Ornestationen Mors Aps”.
sommerferien. Da havde vi besøg af ”Mr. November måneds Torsdagscafe er afsat
Næssund-overfarten”…… nemlig Find
til den årlige julefrokost. Det foregår den
Pedersen. Find har hele livet været til24. november. I december er der ikke
knyttet færgefarten over Næssund. Og
Torsdagscafe.

Særgudstjenester:
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14/08-22 - Agerø Kirke kl.9.00 gudstjeneste ved Tabitta med efterfølgende
madkurvetræf kl.12.00 hos Tina og Brian. Tiden mellem gudstjenesten og
madkurvetræffet tilbringer vi hos og omkring Tina og Brians gård. Husk
madkurv og drikkevarer. Menighedsrådet sørger for kaffe og kage. Alle er
velkomne.
2/10 2022 Hvidbjerg Kirke kl. 19.00. Høstgudstjeneste
4/10-2022 Karby Kirke kl. 19.00 - Koncert -Tak for sangen Anders Munks historie om Kim Larsen
6/12-2022 Karby Kirke Julekoncert med Anders og Far Bendt Bro sæt X i Kalenderen
TEATERSALS
Gudstjeneste
Søndag
13. november
Kl. 14.
Limfjordsvej 95

Koncert
Tak For Sangen
Anders Munch's historie om
Kim Larsen den 4. oktober

kl. 19. i Karby Kirke
Kom og vær med og få en god
aften i Danmarks største spillemands tegn – Kim Larsen.
En nærværende og anderledes
oplevelse, der kommer ind
under huden. Anekdoter, sjove historier og toner fra og om Kim Larsens meget
lange karriere. Anders Munch optræder med en anderledes koncert, hvor der lægges
vægt på historier og anekdoter fra Kim Larsens lange karriere. Dette krydres med
kendte som mindre kendte sange fra Kim Larsens enorme sangskat.
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.
Jens Knudsen
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Møder

Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset) :
22/8-22 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, 20/9-22 kl. 19.00 Valgforsamling,
29/9-22 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, 25/10-22 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, 16/11.22 kl. 16.00 Menighedsrådsmøde konstituering
Karby-Rakkeby-Tæbring (i Kirkehuset): 22/8-22 kl. 19,00 Menighedsrådsmøde, 20/9-22 kl. 19.00 Valgforsamling i Karby Kirke. 29/9-22 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde, 25/10-22 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde, 16/11.22 kl.
17.00 Menighedsrådsmøde konstituering.
Agerø : 1/11-22 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde ved Brian
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset) 11/10-22 kl. 16.30
Kirkebladsudvalg (i Kirkehuset) næste udvalgsmøde 18/10-22 kl. 16.30

Babysalmesang efterår 2022

i Karby kirke og på Hvidbjerg plejecenter
Under Anna-Maries studieorlov vil
Susanne Troelsgaard gerne tilbyde
babysalmesang i Karby kirke på
følgende torsdage kl. 10.30:
(hver anden gang på
Hvidbjerg plejecenter)
08.09 kl. 10.30 Karby kirke
22.09 kl. 10.30 Hvidbjerg plejecenter
06.10 kl. 10.30 Karby kirke
20.10 kl. 10.30 Hvidbjerg plejecenter
03.11 kl. 10.30 Karby kirke

Tirsdagshjørnet VINDBAKKEN 16, REDSTED
Tirsdagshjørnet er en børneklub,
for børn fra 4 år.
Her får man saftevand og kage - hører
historier fra biblen—er på løb - leger
ude som inde - synger og laver drama
- ser små film - maler og tegner - spiller bold på græsset - har det sjovt og
hyggeligt.
Datoer i efterår 2022
fra kl. 14,45—16,00 16. aug. - 30.
aug. - 13. sep. – 27. sep. – 11. okt. -

25. okt. – 8. nov. – 22. nov.— 6. dec.
juleafslutning, forældre inviteres til
kirken kl. 16.00 3. januar opstart efter jul. Alle er velkomne.
Medhjælpere: Camilla, Emma, Karla,
David. Ledere: Gudrun Noesgaard,
Vinni Mikkelsen tlf. 2146 5372,
Arne Silkjær tlf. 5115 9505
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Kirkegårde og Gravere - Efterår 2022

Hvidbjerg, Karby, Rakkeby, Redsted og Tæbring kirker.
Tæbring Kirkegård: Diget mod øst, og jernlågerne ind på kirkegården, vil blive
repareret i løbet af efteråret.
Grandækning:
Vi starter på Tæbring kirkegård, tirsdag den 25/10.
Derefter Karby - Hvidbjerg - Rakkeby 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.
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 helt den 30/12-22
Hilsen Menighedsrådene og Graverne

Julekoncert den 6. december i Karby Kirke klokkeslæt følger

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
Fredags hygge i Karby Kuber
4. november
Skal I have familietræf eller fest
Jensen & Thomsen
Så er Karby Kuber bedst.
kommer og spiller denne gang
Kontakt Bodil Kristensen
Så sæt kryds
40351433
i kalenderen allerede nu.

KARBY KUBER

Arrangører er Karby Borgerforening
og Kulturhus Sydvestmors.
Kom og vær med til hyggeligt samvær
og tag din nabo med.
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Beboernyt

KHSR Område 7, KHSR husholdningsforening

01-09-2022 kl. 18.30 Aftentur til Smart Lift i Nykøbing
Værten serverer kaffe, vi medbringer selv brød.
Tilmelding senest den 25-08-2022 til: Ragnhild 2114 1062 og Inger Marie
2041 5883 Samkørsel fra kirkerne kl. 18.00
26-10-2022 kl. 19.30 Generalforsamling hos Inger Marie Vilsgaard, Gammel Møllevej 28. Husk medbring pakke til pakkespil
17-11-2022 Juletur til Blomstertorvet i Thisted. Efterfølgende spiser vi et
sted i Thisted. Tilmelding senest 10-11-2022 til Kirstine 6019-8844 og Solveig 2335-5497.Samkørsel fra kirkerne kl.14.30

Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub 2022
14/9-2022 starter ældreklubben op igen, og alle er velkommen til hyggeligt
samvær. Program vil blive bekendtgjort fra gang til gang. Spørgsmål ring
da til Mary tlf. 20253578, Ella tlf. 97762910 eller Kirsten tlf. 97761098.

Kulturhus Sydvestmors

Efter et par år i næsten dvale lykkedes det foreningen at holde en velbesøgt generalforsamling og fortælleaften den 9. maj – velbesøgt, da vi havde fået Benedicte til at fortælle om sit
liv efter Karby og som altid når Benedicte fortæller, var det overraskende, spændende og
tankevækkende!
Derefter var der spisning for de 67 tilmeldte. 21 af de tilstedeværende valgte at deltage i den
efterfølgende generalforsamling.
Flere i bestyrelsen ønskede at træde tilbage – stor tak til Henning, Ole og Conny –
OG det lykkedes os at få valgt nye ind og bestyrelsen, der nu består af:
Mette Jespersen, Bodil Sørensen, Brita Mogensen, Annette Kirk Dahl, Lene LøndrupNørgaard, Inger Nielsen, Ellen Weisbjerg
Ud over Påskeudstillingen, som vi agter at få op at stå igen efter tre års pause, vil vi gerne
være med til at arrangere flere andre ting sammen med alle beboere i området.
Sammen med ”Gå- og Løbeklubben” i VIF har vi allerede nu planlagt en tur den 30. august
til det gamle voldsted Blåborg, der ligger mellem Gårdvejen og Blåborgvej. Kristian Heide
Ringgård har lovet at komme og fortælle om voldstedet.
Er der andre, der har gode ideer til noget vi kunne gøre, så vil vi meget gerne høre om
det !
Hilsen bestyrelsen i Kulturhus Sydvestmors
I ET SAMARBEJDE MELLEM ”GÅ OG LØBEKLUBBEN” I VIF OG ”KULTURHUS
SYDVESTMORS” ER KR. RINGGÅRD BLEVET BEDT OM AT FORTÆLLE OM VOLDSTEDET.
- GÅ, LØBE, CYKLE ELLER KØRE Man kan komme dertil enten fra midt på Gårdvejen eller fra Sørens "grisehus" på Blåborgvej.
TAG KAFFEKURVEN MED DEN KAN NYDES I UDEKØKKENET I KARBY KUBER EFTER FORTÆLLINGEN PÅ
BLÅBORG.
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Beboernyt

Redsted beboerforening

1/10 kl 19:00 - Høstfest i Redsted Sognegård med MD Duo

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. 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. Starter 27 – 9
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, er klar efter sommerferien mandage og
onsdage fra 13.45 - 16.00.
Første gang er den mandag den 19/9 kl. 13.45, hvor vi er klar med lidt at spise og en
orientering om, hvad der skal ske indtil jul.
Vi holder lukket i uge 42. 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
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Gudstjenester på Hvidbjerg plejecenter efterår 2022

Torsdage
01.09.22 kl. 14.30
06.10.22 kl. 14.30

CRB
ST

03.11.22 kl. 14.30 ST
01.12.22 kl. 14.30 CRB
22.12.22 kl. 14.30 AMS

Gudstjenester

August - November

21. August
Hvidbjerg

10. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

23. Oktober
Redsted

19. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

28. August
Karby

11. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

30. Oktober
Tæbring

20. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

SEPTEMBER

NOVEMBER

4. September 12. s. eft. Trinitatis
Rakkeby
kl. 10.15

6. November
Hvidbjerg

11. September 13. s. eft. Trinitatis
Redsted
kl. 10.15

13. November 22. s. eft. Trinitatis
Karby
kl. 10.15

18. September 14. s. eft. Trinitatis
Tæbring
kl. 10.15

20. November sidste s. e. Trinitatis
Rakkeby
kl. 10.15

25. September 15. s. eft. Trinitatis
Agerø
kl. 10.15

27. November 1. s. i Advent
Agerø
kl. 10.15

OKTOBER

DECEMBER

21. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

2. Oktober
Hvidbjerg

Høstgudstjeneste
kl. 19.00

4. December
Redsted

2. s. i Advent
kl. 10.15

9. Oktober
Karby

17. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

11. December
Tæbring

3. s. i Advent
kl. 10.15

16. Oktober
Rakkeby

18. s. eft. Trinitatis
kl. 10.15

18. December
Agerø

4. s. i Advent
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.

