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Der blev holdt korte gudstjenester i vore 3 mindste kirker.

Da vi alle begyndte at savne at kunne ses, også i vore 3 mindste kirker, efter
et år med corona, så besluttede vi at starte med at holde 3 små gudstjenester
med tilmelding på hverdage, som blev lagt ind imellem vore almindelige søndagsgudstjenester i perioden februar-marts.
Der bor folk på Agerø, i Tæbring og Rakkeby, som længe ikke har kunnet
sidde i deres egen kirke, når de ønskede det, og så lavede vi dette særlige tilbud, 7. februar i Tæbring med god deltagelse!
- Og så var der er en lille gudstjeneste i Agerø kirke torsdag den 25 februar
kl. 14.00 – afholdt med deltagelse af trofaste øboere.
- Og der holdes en lille gudstjeneste i Rakkeby kirke torsdag den 11. marts
kl. 14,00 med tilmelding .
Vi valgte også at gøre dette, fordi så mange andre ting er aflyst og der er meget, vi ikke må.
Men vi må godt holde gudstjenester, også på en hverdag, når blot vi gør det
efter reglerne.
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Præstens side af Anna-Marie Sloth

Mens vi har samlet stof til dette kirkeblad, har vi haft frustrationen: hvad
har vi at skrive om? Vi har jo måttet
aflyse torsdagscafeen, tirsdagshjørnet,
salmesangsaftner og børne bongo indtil videre. Ja selv julens gudstjenester
måtte vi aflyse og nøjes med at lave
dem digitalt! Arne optager en gudstjeneste

Vi fik en mail den 23. december om
aftenen, at vi alligevel ikke måtte holde julegudstjenester. Meget arbejde
var gået med at tilrettelægge det hele
på tryg og sikker måde i hallen, senere i flere kirker osv. – I kender sikkert
historien og jeg vil ikke skrive mere
om det, - men forløbet viser lidt om,
hvor svært det kan være at navigere i
coronatiden, hvor vi som kirke holder
åbent, vi har gudstjenester og begravelser, kan have dåb, men få vælger
det for tiden, vielser må vi også have,
men da restriktionerne er stramme, er
der også kun få, der vælger det.

Vi tænker på alle jer, der er ”strandet
i stuen”, og trænger til at være sammen med nogen og mærke livet, som
vi kender det.
Vi holder gudstjeneste hver søndag,
efter fastelavn tager vi de 3 store kirker ind i brug igen og efter palmesøndag den 28. marts går vi over til igen
at tage alle vore 6 kirker i brug! Også
de små kirker.
Det er vores erfaring at folk har vænnet sig til reglerne: mundbind og afstand, sprit og renlighed og at få oplyst, hvor mange der må være i den
enkelte kirke, når vi følger restriktionerne. Vi har vedtaget, at nu kan vi
ikke længere undvære de små kirker,
og når vi kan efterleve reglerne godt,
kan vi godt have dem med i brug, så
vi nu igen efter palmesøndag vil skiftes til at have gudstjenester i alle vore
6 kirker.
I vore 3 mindste kirker, Agerø, Tæbring og Rakkeby vil vi så køre med
tilmelding til søndagens gudstjeneste,
og hvis der tilmelder sig flere end vi
må være pr gang, så holder vi simpelthen en lille gudstjeneste mere. Så
I skal blot melde jer til!
I Agerø kirke vil man kunne tilmelde
sig til Jens Holm. Tlf. 2067 7269. I
Tæbring er det Birthe Silkjær 4015
4131. I Rakkeby kirke er det Gitte
Søndergaard 61757160
At holde en gudstjeneste med ganske
få deltagere, som optages og udsendes
senere, er klart en anden oplevelse
end i ”gode, gamle dage”, hvor vi
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Præstens side Fortsat fra s 3

måtte samles som vi ville, give hånd og
røre ved hinanden, - men det er dog bedre end i foråret 2020, hvor kirkerne var
lukkede for kirkegængere og hvor vi blot
optog gudstjenester og lagde ud.
Vi er så heldige at vi har vores gode kirke- og kulturmedarbejder, Arne Silkjær,
som er god til at optage og bruge teknikken, så I alle har mulighed for at se med
hjemmefra. Det er et stort og krævende
arbejde at få det hele til at hænge sammen og se ordentligt ud, når det ligger på
nettet. Og vi som er synlige på udsendelsen skriver hver gang under på, at det er i
orden. Sådan er reglerne.
Coronatiden lærer os mange nye ting,
også ting vi ikke have lyst til at skulle
lære. Men måske oplever vi også lige et
svirp af det, som tidligere generationer
levede mere naturligt med, - at vi ikke er
herrer over alle ting. At vi er givet ind i
en sammenhæng i livet, som vi kan agere
i, men ikke lave om på i det store hele.
Vi kan vælge at tage det som en udfordring, at prøve at agere på en god måde

midt i det og prøve at finde nye muligheder.
Jeg tror, at vi som moderne mennesker
er kendt med en vis overfladiskhed, som
vi næsten var kommet til at dyrke. Tænk
på, hvor hurtigt det går i mange film, jeg har nogle gange tænkt at det virkede
som om man tilstræbte hurtighed og
overraskelse i sig selv. Ofte er der ikke
plads til at fordybe sig i det, der sker i
disse film, for idealet kan synes at være,
at man hele tiden er i handlings-mode.
Den tid, vi står i lige nu, kalder mere på
fordybelses-mode.
Vi kan have tid at være mere sammen
med de allernærmeste, vi kan læse, strikke, gå ture, reparere noget, vi ikke ellers
havde tid til, ringe og snakke med dem,
vi savner.
Nogle får måske sovet noget mere, det
er heller ikke så dårligt!
Jeg håber, at vi snart kan mødes igen, og
jeg håber også, at vi må få Guds hjælp til
at se nogle af de store eller små ting, som
kan glæde, som vi ikke plejer at have tid
til at se.
Anna-Marie

Hvem kender nogen, der kender ….. ?
Sidst vi søgte oplysninger om et gravsted på Karby Kirkegård fik vi mange læserhenvendelser – og det lykkedes os derfor at finde gravstedsindehaveren.
Mange tak for det.
Derfor prøver vi igen - og denne gang drejer det
sig om gravsted nr. B 100-101 hvor Gartner
Martin Pedersen, 1903-1982 og hustru (Janne)
Marianne Kristine Pedersen, født Sørensen, 1906
-1984 er begravet.
Som gravstedsindehaver er først nævnt Janne i
1982 og så i 1984:”en broder, Johan Christian
Sørensen, Lødderup Vang 34, Nyk. Mors (tlf.
722346)”. Det er Johan Christian Sørensens eller
andre, der er familie med Janne og gartner Martin Pedersen, som vi gerne vil i kontakt med/
have oplysninger om.
Henvendelse til Graver Lone eller Kirkeværge Ellen.
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Fra Menighedsråd Klaus Mogensen

Det seneste år har været meget mærkeligt, og kun meget få kan huske bevægelsesfriheden har været så indskrænket som de seneste 12 måneder.
Situationen har haft meget stor indflydelse på alles handlefrihed samt ve og
vel. Det har selvfølgelig også haft stor indflydelse på alle kirkens aktiviteter,
og menighedsrådenes arbejde. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle medarbejderne for jeres omstillingsparathed. Uden jeres vilje til at få det til at fungere,
så havde det hele bare været endnu mere besværligt.
Jeg er glad for at Christian, som ny præst, fik et par rimelig normale år inden
tingene blev forandret. Og tænk sig at Anna Marie allerede har været hos os
et år. Godt at hun havde en god erfaring med sig. Hvem kan forestille sig at
starte i nyt job og ikke må samles med sine samarbejdspartnere (godt det ikke
var mig). Tak for jeres synlighed. I har helt sikkert fundet noget frem, som i
ikke selv vidste at i havde.
Mange har set meget mindre til hinanden end de plejer, men lad os håbe, at
det bliver bedre i løbet af foråret. Både præsterne, medarbejderne og menighedsrådsmedlemmer glæder sig til, at vi kan mødes igen, for at lave de aktiviteter som vi så gerne vil.
Mvh. Klaus

Tirsdagshjørnet
Tirsdagshjørnet i Redsted - Kirkehuset, Vindbakken 16, 7970 Redsted
Tirsdagshjørnet er en børneklub, med et tilbud til børn fra 4 år og opefter. Vi
mødes hver tirsdag i lige uger fra kl. 14.45 – 16.00 (Skoleferier undtaget)
I øjeblikket er vi lukket ned pga. sundhedsmyndighedernes restriktioner,
men glæder os til at komme i gang igen, når vi kan føle os trygge i samværet.
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.
Klubben er medlem af DFS (Danmarks kirkelige søndagsskoler) Evt. spørgsmål kan stilles til Arne Silkjær tlf. 5115 9505 arnesilkjaer@outlook.dk
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Skoleelever skriver om Coronatiden

Kirkebladet ;)

I starten var det meget sjovt, men når der var
gået en uge eller 2 så blev det lidt kedeligt.
Det var ikke sjovt at både soveværelset også
var klasseværelset var det samme men da vi
kom tilbage i skole igen var det sjovt at se
alle klassekammeraterne igen. Men fordelen
ved at være derhjemme var at i frikvartererne
kunne man spille en masse spil fx among us.
Men der er også noget godt ved at komme i
skole igen fx at se lærerne igen. Man keder
sig derhjemme men i skolen keder man sig
ikke så meget som derhjemme fordi man må
ikke se hinanden så det bliver ret svært i
grupper. Men i skolen er det nemmere at være i grupper. I skolen har man brug for hjælp
men det kan nogle gange være lidt svært at
forstå, men når man er derhjemme er det meget svære at forstå fordi i skolen plejer
læreren at skrive på tavlen men det kan de jo ikke man lære ikke så meget som
man gør i skolen.

Skrevet af Malthe og Marie 4 klasse.

Konfirmander
Coronaen og forsamlingsforbuddet har ligeledes sat sit aftryk på den ugentlige konfirmandundervisning.
Da vi ikke måtte mødes fysisk, har konfirmanderne fået tilsendt diverse
ugentlige opgaver digitalt.
Det har dog gjort det tydeligere for mig, at konfirmandundervisning ikke
kun handler om at ren læring, men i højere grad om nærhed og at kunne møde de unge mennesker, hvor de nu er.
Derfor er opgaverne blevet nedskaleret, i håb om at der, når restriktionerne
løses, kan arrangeres en eller to hele dage med konfirmanderne.
Derudover arbejder jeg på at arrangere en særgudstjeneste for konfirmanderne.
Angående selve konfirmationsdatoer, så er de, efter råd fra Stiftet, blevet
flyttet til d. 11 september (10.00; Hvidbjerg, 12.00; Rakkeby, 14.00; Karby)
og d. 12. september (10.00; Redsted, 12.00; Agerø).
På det tidspunkt håber vi at kunne skabe den festdag, konfirmanderne fortjener med mange gæster i både kirke og hjem.
Konfirmandforældrene bliver løbende informeret – er der nogle spørgsmål
eller tvivl, er I altid velkomne til at kontakte mig. Af Christian Rønlev Berwald
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Fra Torsdagscafeen

Coronatiden præger stadig alles aktiviteter. Og selv om det ser ud til at gå
i den rigtige retning, så er der vist
lang vej endnu, inden alt er ved det
gamle. Vi må hjælpe hinanden videre
mod målet ved at holde øje med hinanden og byde ind med en god gerning, hvor det er muligt.
Vi har siden novembernummeret af
kirkebladet haft gang i nogle gode
aktiviteter, selv om vi ikke har kunnet
mødes i Kirkehuset. I starten af december havde vi igen gavn af
Løvbjergs opbakning til vores aktivitet med at komme rundt til brugerne
af Torsdagscafeen. Vi fik til meget
rimelige priser mulighed for at alle 30
adresser kunne få en julerose. Ved
nytårstid fik vi via Fyrværkerilageret
mulighed for at komme rundt med en
lille nytårshilsen og lidt nytårs-krudt.

af Knud L

I starten af januar fik vi et fint sponsorat fra Kaffehjørnet i form af vaniljekranse til alle. Den sidste torsdag i
januar, som er vores egentlige mødedag, havde Lisbeth og Christian Riis
budt ind med hjemmelavede, lækre
fastelavnsboller, som vi kunne køre
rundt med.
Efter flere års håb om at få solgt deres hus er det nu lykkedes for Gudrun
og Knud. Et par søde unge mennesker
har købt deres ”perle” og glæder sig
til at bo fast i Vorupør. Han er arkitekt, og hun er læge på sygehuset i
Thisted. Drømmen om at komme tilbage til Mors er også gået i opfyldelse. De har fundet et drømmehus på
Dronningevænget i Sejerslev. Det er
en rigtig ”murermester”-villa fra
2003. Fra den 15. marts har de adresse på Nordmors.

Plejehjemsgudstjenester i en coronatid af Anna-Marie

Her i vintertiden har vi holdt udendørs gudstjenester ved plejehjemmets
3 terrasser ved Hvidbjerg plejecenter
nogle gange. Så længe beboerne ikke
var vaccinerede var det den eneste
måde, vi kunne gøre lidt for dem på.
I november og december havde vi fra
kirken lavet lidt overraskelser til dem
indimellem, i december fik hvert af

de 3 huse en lille adventsgave hver
søndag, som frivillige i menighedsrådene formidlede. Tak for hjælpen til
jer, som sørgede for det! Bl.a. fik de
en søndag juledekorationer, en anden
søndag fik de grene med limfjorsengle, lavet af østersskaller. De var meget smukke! Siden var det kager fra
Gårdbageriet og slikposer. Alt blev
modtaget med glæde. Alle ved, at det
kan være strengt ikke at måtte se alle
dem, som man gerne vil og plejer at
være sammen med og plejehjemsbeboerne har måttet holde længe ud.
Vi sender jer alle en tanke!
Se listen for Plejehjemsgudstjenester
på bagsiden af bladet.
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Vinterbadning eller badning året rundt

At bo tæt ved fjorden giver os mange
muligheder. I vort område er der flere
badegrupper, bl.a .i Næssund, Thissinghus og Tæbring.
”Baderne” i Tæbring kalder sig
”Vinterbaderne”, men der bades året
rundt. Gruppen har eksisteret i flere
år og der kommer løbende nye
”badere” til.
Alle er velkommen uanset køn og
alder. Man bestemmer selv, hvor ofte
man bader. Der bades 3 gange i ugen:
mandag, torsdag kl. 17 og lørdag formiddag kl. 8. Vi bader ikke alene.
Borgerforeningen har etableret en
dejlig badebro, som stort set benyttes
hver gang vi er i vandet. Broen står
der året rundt. Det koster ikke noget
at bade.
Det kolde gys giver et kick, blodkarrene trækker sig sammen, når man
kommer ned og når man kommer op
af vandet, åbner karrene sig, og så får

man den her varme fornemmelse,
hvor blodet igen strømmer ud til fingre, tæer, arme, ben og ansigt. Det er
”motion” for blodkarrene.
En kold dukkert giver godt humør,
men så kan man vel ligeså godt gå
under den kolde bruser?
Badning er en totaloplevelse: naturen,
lugten af saltvand, svanerne på vandet og årstiderne, der skifter. Vi har
badet sammen med odderen og badet
i morild.
Endelig er der også den sociale del.
Når vi mødes til badning er der også
plads til lidt småsnak, hvis man har
lyst til det og om lørdagen eller ved
særlige lejligheder tager vi nogle gange en lille dram.
Skøn natur, koldt gys og gode mennesker at mødes med. Der er nok vand i
fjorden til flere, så vi ses måske dernede.
Bodil Damgaard Hansesgaard
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”At gå er at leve” af Betina Lind Hansen

Jeg hedder Betina.
Jeg flyttede her til Mors i 2003, sammen
med min mand Erik.
Vi bor i det orange hus på Hovmøllevej og
ja, der er mig der har valgt farven ☺
Siden 2006 har jeg været kasserer i VIF
Mors, først som frivillig og det sidste år,
som ansat i fleksjob.
Jeg har stort set været overvægtig hele mit
liv. I julen 2019 besluttede jeg endnu engang, at nu skulle det være slut med overvægt. Mine knæ og min ryg og ene hofte
var begyndt at genere mig en del. Jeg har
også KOL, hvor overvægten gjorde det
mere besværligt at trække vejret.
Slankekure havde jeg prøvet så tit, så jeg
vidste godt det ikke virkede. Der skulle en
livsstilsændring til. Jeg startede stille og
roligt med at ændre på kosten. Det gik ret
godt og jeg fik mod på at begynde at bevæge mig lidt mere. Der skulle ikke så meget
til. I januar 2020 gik jeg ca. 3-4000 skridt
om dagen. Jeg startede meget roligt med at
gå 1-2 km en gang imellem. Jeg har en aktiv nabo, som var god til at få mig med og
indrette tempo og distance efter mine udfordringer. Langsomt øgede jeg længden og
frekvensen af mine gåture. I dag går jeg
stort set hver dag, stadig ikke voldsomt
hurtigt, men jeg kommer afsted og går over
10.000 skridt hver dag. I september bestod
jeg den helt store prøve, der gik jeg 20 km
for første gang i 25 år. Det havde jeg aldrig
troet muligt. Tak Bodil for at være støttepædagog og indpisker på den tur. Mit fokus
har ændret sig meget i den tid jeg har gået.
Egentlig gik jeg for vægttab, det gør jeg
stadig lidt. Men jeg går bestemt mest for at
nyde den fantastiske natur vi har lige uden
for vores dør og fordi det bare gør noget
helt specielt godt for mit sind. Det er svært
at være negativ når man hører fuglene fløjte
og solen og vinden rammer ansigtet. Det at
gå, har givet mig så utroligt meget. Jeg plejer at sige, at jeg smider alle problemerne
ude på vejen eller i skoven. Der er intet der
kan klare tankerne som en frisk vestenvind.
Jeg er bestemt ikke i mål med mit vægttab
og måske kommer jeg det aldrig. Men jeg
har ikke længere ondt i mine knæ, ryg og

hofte. Jeg har selvfølgelig stadig KOL, men
betydeligt nemmere ved at tage trapperne,
så nogle af mine vejrtrækningsproblemer
skyldtes nok også dårlig kondi.
Der er så mange skønne steder her i området. Vi har ikke mindre end 7 kirker, flere
shelterpladser, Da Vinci broen, som kun
kan nås til fods. Og ikke mindst fjorden,
som danner en smuk ramme om det hele.
På mange af mine ture danner Egon Pleidrups Minde ved Ørndrup Mark rammen
om min frokost, et smukt minde om en stor

og elsket borgmester. Mit mål for de næste
længere ture bliver at besøge alle vore kirker. Jeg tænker jeg deler det i 2 ture. Og så
skal jeg have undersøgt området syd for
Næssundvej nærmere. Der er masser af
skønne steder der, som jeg kun har oplevet i
bil. Og området omkring Næssund… jeg
kunne blive ved. Der er masser af dejlige
steder jeg ikke har set og slet ikke ved findes, så der er inspiration til de næste mange
år.
Mit helt store mål bliver forhåbentlig, at gå
med noget af vejen til Pilgrim Mors, hvis
det bliver muligt at gennemføre i år.
H.C. Andersen sagde: ”At rejse er at leve”.
Jeg siger: ”At gå er at leve”
Jeg er helt sikker på at Inger Lauritzen
fandt inspirationen til ”Skønneste Mors” på
en vandretur i vores skønne område ☺
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Kirkegårde og Gravere

Forår 2021.
Vi tager gran af gravstederne i uge 11 og 12.
Er der kurve og kranse eller andet, i gerne vil have
hjem, skal det hentes senest søndag d. 14. Marts.
Hvis vejret tillader det, planter vi forårsblomsterne inden påske.
Provstiet har bestemt at ALLE skal betale for erhvervelse af deres
gravsted. Det vil sige de gravsteder, hvor fredningstiden er udløbet, vil fremover blive opkrævet et beskedent beløb årligt (i december måned). Ved
spørgsmål henvendelse til graver eller kirkeværge.
Hilsen graverne:
Birthe (Tæbring), Eva (Hvidbjerg og Redsted), Lone (Karby og Rakkeby).

Sorggrupper i Nykøbing - for hele øen
Her i corona tiden har vi måttet lukke
ned for de fysiske møder i sorggruppen for en tid. Vi mødtes den første
gang i januar, og derefter ville provsten gerne, at også vi sparede på kontakten, for ikke at bringe nogen unødig smitte videre.
Gudrun og jeg lagde hovederne i
blød, for sorggruppen er en kritisk
funktion, og det er et savn for deltagerne, at vi ikke kan mødes, men vi
blev enige om, at gøre det næstbedste,
nemlig at ringe til hinanden i stedet.
Og hvis vi indimellem oplever at en
af deltagerne har en rigtig dårlig dag,
tilbyder vi at køre ud på besøg.
I efteråret kørte vi to sorggrupper, en
for dem, der har mistet et barn og en
for dem, der har mistet en ægtefælle
eller samlever.
Gruppen for mistet barn blev lidt
mindre op mod jul, nogles tab ligger
længere tilbage og da vi kun var 5 til
sidst, ønskede de at holde en pause og
tænke over, om de har brug for mere
samvær om det, eller er klar til at
stoppe.

Af Anna-Marie

Men gruppen med mistet ægtefælle er
vokset lidt. Og denne gruppe kan også rumme andre tab. Vi er 10 lige nu,
og Gudrun og jeg skiftes til et ringe
rundt til de enkelte, hver anden uge
for at snakke om, hvordan det går.
Vi er glade for denne næstbedste løsning, den hjælper dog lidt, når folk
går og skal lære at tumle livet på en
helt ny måde. Uden et menneske, som
før var en stor del af livet.
Deltagerne kommer rundt omkring
fra hele øen, og nye er velkomne løbende.
I siger blot til, ring eller skriv. 2274
1552 eller ams@km.dk
Og man er naturligvis også altid velkommen til en personlig snak, for at
finde ud af, om det er noget for èn
selv at prøve.
Jeg vil i foråret forsøge at tilbyde
sorggruppe for unge. Nærmere information i dagspressen, når vi ved
noget.
Anna-Marie Sloth
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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

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

24-30 maj 2021 - og på egen hånd
Pilgrim Mors 2021 finder sted i dagene
24. - 30. maj. Normalt vandrer vi fra sted til
sted og overnatter ved endestationen for dagens vandring. I år lejer vi Karby Kuber til
overnatning, bespisning. Med den gode plads
kan overnatningen ske med corona afstand,
ligesom nogle kan sove i de nye shelters og i
vores småtelte. Den gode plads og de gode
køkkenfaciliteter m.v. øger sikkerheden omkring madtilberedningen og serveringen.
På de enkelte vandredage kører vi deltagerne
i bus ud til startstederne og afhenter igen ved
rutens afslutning og måltiderne laves i samarbejde med deltagerne og frivillige. Vi har
allerede nogle tilsagn, men hører gerne fra
frivillige, der har lyst til at være med. Nogle
af provstiets præster har indvilget i at stå for
morgensamlingerne og vi vil som sædvanlig
gøre ophold ved kirkerne på ruterne. Vi glæder os meget og håber det bedste for Pilgrim
Mors 2021. se: www.pilgrimmors.dk
Presseorientering: Pilgrim Mors på egen
hånd eller ”sammen, men hver for sig”
Pilgrim Mors har udarbejdet en ny udgave af
det såkaldte pilgrimspas – en guide til vandringen Mors rundt, hvis man hellere vil gå
selv og på det tidspunkt der passer bedst..
Pilgrimspasset er på 76 sider med forslag til

dagsruter, med beskrivelse af de seværdigheder, der bør opleves undervejs. Her er pilgrimsord og tekster at tænke over, samt enkelte sange, der alt
sammen kan berige den
indre rejse - som en
pilgrimsvandring også
kan være -og det er
fyldt med inspirerende
billeder af det smukke
Mors.
Pilgrimspasset har derudover alle nødvendige
praktiske oplysninger,
kort, overnatnings- og
indkøbsmuligheder m.v. Pilgrimspasset er
også en guide, hvis man vil kajakke øen rundt
i stedet for at gå. Der er anført mulige landingspladser med gps-koordinater. Turen kan
vandres hele året rundt – alene eller sammen
med andre og så koster det ikke noget. Nogle
kirker langs ruten er åbne for overnatning.
Vandrere, der har gået på egen hånd, har rost
pilgrimspasset som et fantastisk redskab til at
få en indholdsrig tur rundt om Mors.” Det var
en fantastisk og helt speciel oplevelse at sove
i Tæbring Kirke og kunne vågne til den
smukkeste udsigt over Limfjorden mod Thy”
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Om livets forår i salmebogen

Jeg vil gerne fortælle lidt om salme nr 25 i
salmebogen, som hedder ”Hvert et lys i livets
nat”.
Hvert et lys i livets nat,
hver en trøst i livets smerte
hver en glæde i vort hjerte,
hver en sjæls og legems skat,
alt, hvad skønt vort øje skuer,
alt, hvad herligt ånden ved,
alt, hvad mildt i hjertet luer,
skabte Gud, din kærlighed.
Det er en af de salmer (ud af mange), som jeg
holder meget af. Og jeg synes her i den besværlige tid, med alle hensyn til corona, at
det kan være godt at læse en salme med denne titel.
Den er skrevet af Wilhelm Andreas Wexels i
1840, som i Norge udrettede lidt tilsvarende,
som Grundtvig gjorde i Danmark med hensyn til at forny salmesangen, gør den mere
tidssvarende og levende.
Salmen handler om Guds kærlighed, og selvom den kan være en lille smule gammeldags i
enkelte af sine ord, så er indholdet helt ”up to
date”. Den fortæller om Guds kærlighed, som
er som hvert et lys i livets nat og hver en trøst
i livets smerte. Guds kærlighed kan, når den
rammer os, forandre alt på et splitsekund!
Vi kan som mennesker have lange, kedelige
og grå dage i perioder, måske mest i den mørke tid, men der kan være så mange andre
årsager også, så dagene farves af en grå farve,
som kommer fra vort eget indre.
Guds kærlighed kan ramme os fra en skyfri
himmel – vi kan møde et menneske, som vi
har en dejlig snak med, vi bliver set og hørt
og mærker samhørigheden, og allerede der,
så sætter Guds kærlighed igen små grønne
spirer i os, og det bliver lidt forår i sindet. Vi
går fornyede og inspirerede hjem og har fået
mere energi.

Babysalmesang :

af Anna-Marie Sloth

Ja, det er lidt ligesom med solen – og er den
mon ikke også skabt af Guds kærlighed?
Som der står i vers 2:
(Guds kærlighed) gennemstrømmer livet stille,
gør det frugtbart, smukt og rigt,
lader himlens stråler spille,
på dets blomster, yndeligt.
Salmens tale om lyset og kærligheden minder
om vores oplevelse af solens stråler, når vi
mest trænger til dem om foråret. De gør os
nye i krop og sind.
Solens stråler minder os om at alting igen vil
begynde at vokse og gro, der vil blive grønt,
både på græsplænen og i trætoppene, fuglene
vil bygge reder og der vil være en pippen og
syngen, som også tænder lys og varme i os.
Så når der står i vers 3:
Ja, du store, milde Gud,
du ved faderkærligheden,
skaber atter her et Eden,
sletter synd og sorrig ud –
så minder det os igen om, hvor forandrende
det er for livet, når Gud skaber sådan et Eden
her og nu igen foran os, med grønt og med
blomster i mange farver og dyr, der sætter
unger i verden, så alting lever. Det gør også
os mere levende.
Også når vi møder et barn, når vi mærker
glæden over livet ved at se et barn tage sine
første skridt eller lege i sandkassen og undersøge alt, som første gang det bliver set og
oplevet. Det er stort, så bliver også vi voksne
lidt som nyfødte igen.
Salmen sætter ord på taknemligheden for det
liv, som Gud skabte, for den sol, han satte på
himlen og det liv, som vi kan have med hinanden, når vi får øje på det både i det store og
i det små. Og sætter fokus på, at alting forkynder Guds kærlighed.
Anna-Marie

Hvis restriktionerne tillader det, vil jeg tilbyde et nyt
hold i babysalmesang som starter 24. marts kl. 10.30 i Karby kirke.
Hvis vi må starte det op, vil det være 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5.
Tilmelding til Anna-Marie ams@km.dk eller 2274 1552.
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Mini/Juniorkonfirmander aug. 2021.

Hvis du går i 3. klasse, kan du blive minikonfirmand i sommerferien! Den 3.- 4.- 5.
og 8. august. Vi har lavet et spændende program for dagene, hvor vi skal synge, lytte, lære og lege! Første dag skal vi mødes i Agerø kirke, og være ude på øen og opleve skabelsen! Dag nummer 2 skal vi mødes i Dragstrup kirke og undersøge kalkmalerier af verdens første julemand og høre om jul, påske og pinse og se på, hvad
området også fortæller os af spændende ting. Bl.a. Helligkilden! Den 3. dag mødes
vi i Karby kirke, her handler det om fællesskab og næstekærlighed, vi skal også på
tur mellem vilde blomster og evt. se på strandløver og andre sjove fisk. Vi slutter det
hele af ved en gudstjeneste i en af vore
kirker søndag den 8. august, hvor årets
minikonfirmander får et diplom samt
en lille gave. Glæd dig, det gør vi!
Vi vil gerne, at forældre allerede nu
snakker med børnene om de har lyst til
at blive minikonfirmander og melder
sig til, af hensyn til planlægning.
Spørgsmål kan rettes til sognepræst
Anna-Marie Sloth eller Peter A. Noer
Tilmelding til Arne Silkjær tlf.
51159505 eller mail: arnesilkjaer@outlook.dk

Møder i Menighedsråd
Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset) : 30/3-21 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde

22/4-21 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, 8/6-21 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring (i Kirkehuset): 30/3-21 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
22/4-21 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

8/6-21 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Agerø : 11/5-21 kl. 18.00 Kirkesyn

11/5-21 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde ved Gudrun Laursen.

Udvalg og møder
Kirkebladsudvalg (i Kirkehuset) næste udvalgsmøde 25/5-21 kl. 16.30

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 15/6 2021, deadline 1/6 2021
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Kirkebussen på Kulturmødet

Du og din kirke inviteres til at være med i
planlægning af årets kulturmøde 2021:
KULTURMØDET 2021 torsdag 19. aug. –
lørdag 21. aug. 2021 2021 er skudt i gang!
Kulturmødet Mors præsenterer i år et program, der kombinerer et digitalt samtaleprogram med en perlerække af kunst- og kulturoplevelse på Mors. Temaet for Kulturmødet
2021 ligger endnu ikke fast, men kommer
først i februar. www.kulturmoedet.dk

Menighedsråd vælger selv emner og kirker,
vi hjælper med opsætning og koordinering
m.v.

Valg af kirker og steder: Vi forventer minimum 3 kirker på øen, hvor programmet finder sted.
Evt. i gåafstand mellem nogle kirker. 3 kirker
i fællesskab som tankegang (pilgrim).
Evt. lave en aftale med en kunstner, der kan
være med til at udsmykke kirken under festlighederne.
Hvad gør Kirkebussen i år? Kirkebussen på Evt. få den lokale skole til at medvirke ved
Kulturmødet vil gerne være med til at arran- arrangementer fredag formiddag.
gere nogle små events i samarbejde med jeres Udeliv kunne også være en mulighed. Forsognekirker og menighedsråd. Så hvis I har
slag: Smedebjerge, Bakkevæld, Spejderhuset.
lyst til og mulighed for at stille en kirke og
Prøve madopskrifter af, med et udekøkken og
evt. frivillige til rådighed i denne periode, så bålmad (evt. bibelsk mad).
lad os høre fra jer.
Vi vil i samarbejde med dig, prøve at sammensætte et program som tilgodeser flest
Set up for programmet: Vi arbejder ud fra mulige besøgende, evt tematisere de deltatanken om at involvere nogle af øens mange gende kirker og steder. Styregruppen hjælper
kirker, som kan besøges i forskellige tidsrum, med annonceringen m.v.
men korte tidsintervaller. Der skal være tilstrækkelig med pauser, så de gældende reInteresse for Kirkebussen på Kulturmøstriktionerne overholdes. Hjælp til at anvise
det: Senest 1. april.
pladser og foretage afspritning m.v. mellem
Vil vi gerne have en tilmelding til
indslagene. (Vi kender ikke alle restriktioner- Arne Silkjær arnesilkjaer@outlook.dk eller
ne endnu)
tlf. 5115 9505.

Beboernyt
KARBY BOGSAMLING I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50) Vi er flyttet fra
vores gamle lokaler, til den lille forsamlings sal og åbner igen når corona tillader
det. 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 .
Karby, Hvidbjerg og Redsted Ældreklub
Vi må stadig ikke mødes i klubben, men mon ikke vi nærmer os i takt med at alle er
blevet vaccineret. Håber vi kan mødes igen til efterår, alle vil få besked når der er
givet grønt lys.
Mvh. Ella, Mary, Kirsten og Eva

Alle foreninger melder om ”Ingen arrangementer planlagt”
grundet covid-19 situationen.”

Side 15

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,
Bredkærvej 97, 7700 Thisted
9776 2402 / 2335 7855
e-mail: gudrun.noesgaard@gmail.com
Sogne- og Kulturmedarbejder
Arne Silkjær, 9776 9505 / 5115 9505
e-mail: arnesilkjaer@outlook.dk

Gudstjenester marts - juli 2021
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14. marts
Hvidbjerg

CRB Midfaste
10:15

2. maj
Redsted

AMS 4. s.e. Påske
10:15

21. marts
Redsted

CRB Mariæ bebudelse
10:15

9. maj
Hvidbjerg

AMS 5. s.e. Påske
10.15

28. marts
Tæbring

AMS Palmesøndag
10.15

13. maj
Karby

CRB Kristi Himmelfart
10.15

1. april
Agerø

CRB Skærtorsdag
10.15

16. maj
Rakkeby

CRB 6. s.e. Påske
10.15

2. april
Hvidbjerg

AMS Langfredag
10.15

23. maj
Redsted

CRB Pinsedag
10.15

4. april
Karby

CRB Påskedag
10.15

5. april
Agerø

AMS 2. påskedag
11.15 (ændret tidspunkt)

24. maj
AMS 2. Pinsedag
Hvidbjerg 11.00
(efterfølgende spisning på Tingstedet)

11. april
Redsted

CRB 1. s.e. Påske
10.15

18. april
Tæbring

CRB 2. s.e. Påske
10.15

25. april
Agerø

AMS 3. s.e. Påske
9.45 (ændret tidspunkt)

30. april
Rakkeby

CRB Bededag
10.15

30. maj
Karby

CRB Trinitatis
14.00 (Pilgrimgudstjeneste)

6. juni
Karby

CRB 1. s.e. Trinitatis
10.15

13. juni
Rakkeby

AMS 2. s.e. Trinitatis
10.15

20. juni
Redsted

AMS 3. s.e. Trinitatis
10.15

27. juni
Tæbring

CRB 4. s.e. Trinitatis
09.45 (ændret tidspunkt)

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

Plejecentergudstjenester i Hvidbjerg

Der er kommet nye regler, så vi nu må tilbyde
hvert hus med 8 pers. ad gangen en gudstjeneste på centret - ugen efter næste hus...

Hus B: 8. april kl. 14,30 AMS.
Hus C: 15. april kl. 14.30 CRB
Hus D: 22. april kl. 14.30 AMS

