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Afskedsreception søndag d. 26. maj 2019
Benedicte Tønsberg
holder sin sidste gudstjeneste i Karby Kirke kl. 10
Efterfølgende går/kører vi til præstegården,
hvor vi afholder afskedsreception.
I præstegården og i haven bydes der på lidt godt til ganen
samt sang og musik.
Alle er velkommen.
Gavebeløb kr. 50,- pr. person
kan indbetales på konto 7319 1025391.
Kirkebil kan benyttes.
Sydvestmors Pastorat
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Præstens side
Jens F. Munksgaard

Guds hus i slægternes følge

Det er altid spændende at kikke nærmere
på vore gamle kirkebygninger. Det har jeg
gjort i de fire måneder, jeg har været præstevikar i pastoratet. Fem kirker fra middelalderen – måske 850 til 875 år gamle
og en kirke 111 år gammel.
Da hjulploven kom til landet for godt
1.000 år, siden blev der vækst og velstand i danernes rige. Der blev bygget
kirker af træ. De blev siden erstattet af
mere klimaholdbare bygninger af tilhuggede kvadersten. Fra istidernes tid i Danmark har isen efterladt tusinder af sten fra
de steder, hvorfra isen kommer – fra Oslofjorden, fra Ålandsøerne og adskillige
andre steder oppe i Norden.
Stenene blev samlet af sognets beboere,
og stenmesteren og hans svende blev sat
i arbejde for at hugge stenene til kvadre –
firkantede med en helt flad forside og rundede bagud. Mange forskellige størrelser
og mange forskellige farver. Det er en hel
symfoni af former og størrelser at se på
og mærke på med de bare næver. Der er
mønstre og mærker på mange sten. Der
er løvehoveder og enhjørninger, hestehoved og krucifikser.
Døbefonten og triumfbuen har været
stenmesterens eget værk og de er altid
synlige.

Stenalteret i Karby

Men gå en dag ind i Karby kirke og se om
bag alteret – ind under træværket fra barokaltertavlen fra 1690. Der vil du finde et

meget velbevaret stenalter, som har været det første alter i kirken.
Jeg finder det
ufattelig privilegeret, at vi i 2019
beder i glæde og
sorg - i gode tider
og fortvivlelsens
dage til den almægtige Gud ved
det samme alter,
som folk i sognet
har bedt ved i
875 år.
Fra begyndelsen har der ikke været andet
end dette stenalter med to lys på. Derover
er sollyset braget ind gennem et ganske
lille smalt vindue som en tordenkile gennem støvet fra det stenpikkede gulv. Her
fortælles det, at Kristus er verdens lys,
han oplyser vort mørke. Ved stenalteret
anråber vi Gud om hjælp i nøden, og vi
takker ham for livet nu og i evighed.
I hvert sogn har der været et stenalter i de
gamle kirker. Kik forbi og tænk så efter, at
vi blot er en del af en slægt, der har mange slægter før os. Tag bare familiens små
med i kirke en hverdag og gå på opdagelse. Det er slægterne hus – bygget til Gud
Faders ære.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
DS nr. 121 vers 2
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Præstens side
Benedicte

Glædens bølgesprøjt
At glæden er våd som vand kan ses i en af de
nye dåbssalmer (nr. 840 i 100 salmer):
Velsign mit barn, du kære Gud
og lad det holde livet ud
og tænd et lys på sjælens tinde
for verden selv, for os herinde.

rik Lynggaard sprudlede af godt humør og
sang højlydt med på den musik, som de hørte
i deres walkman i S-toget. Københavnerne
smilede varmt til os og jeg var simpelthen så
stolt af mine konfirmander.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
Dette og flere minder vældede frem, da Henrik holdt sin og Bibis søn Mikkel over dåben i
Hvidbjerg kirke her i foråret. Samtidig var der
voksendåb og endnu en barnedåb, da både
Lad barnet som jeg elsker højt
Friskolens tysklærer Beate Sternbeck og henfå del i glædens bølgesprøjt
des dejlige lille Hannah blev døbt 17. Marts,
så døber vi med dine planer
på Sct. Patrick’s Day.
det nye liv i oceaner.
Dagen fejres mange steder i verden ved, at
De glædelige bølgesprøjt har der ligesom
man klæder sig i grønt, hører musik, drikker
været ekstra mange af i de sidste par måne- øl og spiser grøn mad. Da munken Patrick
der . Så jeg er glad for, at jeg blev opfordret
kristnede irerne i 400-tallet, ville han forklare
af provsten til at tage et par ekstra måneder dem, hvordan det hang sammen med denne
som sognepræst i Sydvestmors pastorat inher treenighed, Faderen, Sønnen og Helligånden jeg går på pension. Det føles, som om
den. Så holdt han en firkløver op og sagde:
ringen er sluttet!
Når I bliver døbt, bliver I, ligesom det sjældKonfirmandekskursion
ne, fjerde blad her, føjet til Guds trekløver.
På konfirmandernes ekskursion til København Lykkelig den, som finder sig selv som det eksi begyndelsen af april deltog vi både i højtide- tra blad på Guds grønne firkløver!
lig gudstjeneste i den jødiske synagoge og i
Firkløver-billedet minder om den forklaring
rockgudstjeneste i kirken på Christiania. Den på Treenigheden, som kaldes perichoresis,
sidste er indrettet i en gammel hestestald.
Ordet betyder Bevægelse: det er Faderens,
Konfirmander fra både Frøslev-OutrupSønnens og Helligåndens væsen, siger man
Mollerup-Dragstrup og Sydvestmors pastorat her, af lutter kærlighed at give alt, hvad de
deltog i turen, som var planlagt af vores fæl- hver især er og har, til hinanden. Som i en
les kirke- og kulturmedarbejder Arne Silkjær. slags vandhjul tømmer hvert kar i guddomVi boede i Glostrup kirke og sognegård, hvor men – Faderen, Sønnen og Helligånden - hele
Arnes bror er præst. Det blev en meget veltiden sig selv i et evigt kredsløb, sender alt sit
lykket tur og det var næsten jubilæum og 24. indhold videre. Og de tomme kar fyldes kongang, vi var af sted!
stant igen af vandet, som strømmer frit fra de
Første gang var i 1996, hvor der kun var 8
to andre. Sådan drejer Treenigheden rundt
konfirmander i Karby-Tæbring-Rakkeby paog rundt i en evig dans, en evig bevægelse.
storat. Vi stod dengang på toget i Hurup og
ankom til Hovedbanegården, hvorfra vi skulle Og i dåben inviteres vi til at være med i den
finde vej ud til Husum kirke. Her skulle vi bo. dans, hvor udfordringen altid er, at vi må
De unge mennesker fra Mors vakte opsigt i S- slippe, hvad vi hver især har i hænderne for
toget, lyse Jesper Attermann og mørke Hen- at kunne gribe det, der rækkes os lige her og
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nu, så livet altid kan fornyes.
Billedet af vandhjulet er udtryksfuldt, synes
jeg, for det viser tydeligt, hvad der sker, når
vi klamrer os til vort eget. Så går hjulet i stå!
Så hindrer vi kærlighedens flow.
Flere dåb
Også Påskedag var der dåb i en festligt pyntet
Rakkeby kirke. Jennifer Zumbusch og Andreas
Mikkelsens datter Amiliya blev døbt under
en gudstjeneste, hvor alle stole og bænke
kom i brug. Og der var flere dåb i vente. Ditlev fra Torp , som har boet i Karby fra han var
en lille purk, blev døbt i Karby kirke sidst i
april og skal konfirmeres i maj. Og han er ikke
så lille længere (se billedet) .
28. april blev også en festlig dåbsgudstjeneste, da både Hanne og Nicolai Noppenaus
søn Martin og Rasmus Bunk og Kamilla Svane
Bechs Gry blev døbt. Det var meget bevægende at døbe børn af jer, som jeg også har
døbt og konfirmeret. Minder, minder, minder.. Som da Nicolai gik til præst og en dag
klatrede op i et højt træ og faldt ned og lå
ubevægelig på jorden, hvorpå jeg kom styrtende og tænkte det værste. Men han slog
øjnene og en høj latter op og sprang videre!
Kamilla og hendes tvillingsøster Katrine var
blandt de første, som jeg fik lov at døbe i
pastoratet for 27 år siden. Under dåben protesterede de begge to højlydt, de skreg nærmest i vilden sky. Lige indtil ordene Fred være
med jer lød!
I samme sekund faldt de helt til ro.
Det evige liv er den fortsatte bevægelse i
kærlighedens frie strøm. Vi fejrer det under
gudstjenesten og i ethvert møde. Jeg er dybt
taknemmelig for den tid, hvor jeg fik lov at
fejre det sammen med jer, i sorrig og i glæde.
Michala, Cecilie og jeg har elsket at bo i den
skønne præstegård med haven og udsigten
over fjorden.
Tak til de skiftende menighedsråd, til kolle-

gerne i kirkebetjeningen og i provstiet for
kæmpe opbakning, godt samarbejde og venskab. Tak til alle de frivillige i PilgrimMors,
Kulturhus Sydvestmors og Meditationsgruppen for fantastiske, frugtbare år.
Jeg ønsker alle i pastoratet og på Mors
FRED OG ALT GODT!
I sølvet på dit døbefad
er glorierne lagt i bad
og dine dråber er som birken
så flyver engle over kirken.
Vi glæder os i vand og ild
for ingen dråbe er et spild
velsign mit barn med regnens bue
det er dit rige, vi vil skue.
Simon Grotrian
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Fra Menighedsråd
Klaus Mogensen

alle årene du har været hos os. Det har altid
været en glæde at møde dig uanset hvor og
hvornår.
Kære Benedicte. I mere end 27 år har du
Må du og Anders nyde jeres nye tilværelse i
tændt utroligt mange lys i vort område. Det
har været bl.a. menneskelige, fysiske og ople- Vrads.
Klaus
velses lys, der er tændt.

Der slukkes et lys

Du kom hertil, uden at have lært sproget/
dialekten. Du har nu lært det meste, og så
stopper du og flytter. Med din ihærdighed,
charme og imødekommenhed blev du hurtigt
en vellidt og velanset præst, som alle er glade
for.
Du ser altid lyset i ethvert menneske og situation, uanset hvor mørkt det kan være. Det er
en evne som meget få mennesker har.
Der er så mange eksempler på lys du har
tændt, at der kan skrives en hel bog. Jeg vil
blot nævne nogle få eksempler. Meditationsgruppen og Åndelig medvandring. Du havde
et hold minikonfirmander, der havde lidt mere energi end du var vant til. De fleste ville
nok rive sig lidt i håret, men du brugte deres
energi til at få et hønsehus omdannet til en
Skovkirke.
Du har mange ideer til ændring af indretning.
Her tænker jeg bl.a. på konfirmandstuen og
ikke mindst ændringen af sideskibet( Agerø) i
Karby kirke. Selv om ikke alle var lige begejstret for ideen, er der ikke en der har fortrudt
beslutningen om ændringen. Og så må vil
ikke glemme vort nye kirkeskib.
Det største lys du har tændt, breder sig ud
over hele Danmark. Der var en del, som var
skeptiske over for ideen, men dit lys var ikke
til at slukke, så du startede Pilgrimsvandringen. Det er stadig en stor succes, som rigtig
mange ser frem til hvert år.
Snart slukker du lyset i præstegården for sidste gang. Der vil blive et tomrum i vort område, som vil blive svært at udfylde.
Jeg vil på menighedens vegne sige dig tak for

Karby kirkes tårn
I skrivende stund har der været afholdt licitation på renovering af tårnet på Karby kirke. Vi
er i øjeblikket ved at gennemgå tilbuddene.
Vi forventer at starte renoveringen i maj. Der
vil blive opsat stillads med inddækning omkring hele tårnet. Muren vil blive renset for
kalk. Er der dårlige sten og fuger vil de blive
udskiftet. Det hele skal blive ordentligt tørt,
så stillads med inddækning vil blive stående
til vi er helt færdig. Først til august/
september vil der blive kalket igen. Derfor vil
vi i år ikke se på et rødspættet men et indpakket tårn. Når stilladset er oppe vil der bl.a.
blive set på murankre og urværk.
Klaus

Gudrun Noesgaard

Bedste kan du tale grønlandsk?
”Bedste kan du tale grønlandsk?” Lød spørgsmålet fra barnebarnet David forleden. Det
måtte jeg svare benægtende på. ”Det kan
jeg,” sagde han: ” A mi jak og I mi jak”…. Og
det er vist lige sådan april måned har opført
sig. Snart sol og varme (så jakken kunne smides), snart frost og kulde (så jakken måtte på
igen.)
Men uanset vind og vejr så nærmer sommeren sig, og dermed også afslutningen på mange af sognets aktiviteter.
Minikonfirmanderne afsluttede deres forløb
med den sædvanlige orienteringstur til Agerø
Kirke, hvor der blev serveret boller og kakao,
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og hvor der uddeltes diplomer.
Babysalmesangen er ligeledes afsluttet –
men Birthe Silkjær, som leder salmesangen,
er klar igen til en ny omgang efter sommerferien.
«Tirsdagshjørnet» er også så småt ved at
nærme sig sin afslutning i denne omgang.
Stor tak til Berith Højgaard for den frivillige
indsats. Og ikke mindst stor tak til Josefine
(Gade) og Nicoletta (Themes) som troligt har
stillet op som dygtige og ansvarsfulde hjælpere hver anden tirsdag. Hvor har I været gode!
”Torsdagscafeen” mangler vist også kun nogle få arrangementer – SE ANDETSTEDS I BLADET. Tak til de dejlige mennesker, der ganske
gratis har stillet op og fortalt om deres liv. I
har været med til at give os alle en god oplevelse. Og tak til kaffedamerne Else Pedersen
og Gudrun Horsager I har i den grad haft nok
at se til. Tak til Ole Pedersen som altid sørger
for alt det praktiske. Tak til Lise Sørensen,
som leder ”Torsdagscafeen.” Tak til Knud for
den energi han lægger i at finde spændende
personer til at komme og fortælle.
Konfirmanderne har også afsluttet deres undervisningsforløb og venter nu spændt på
den STORE DAG.
Jeg håber der ”blev sået et frø, og nu må det
være op til jer, om frøet får vand og gødning,
så det kan få lov at vokse….”
Stort til lykke til jer alle sammen.
”Og nu til noget helt andet,” som de siger i
TV avisen….
Inden længe starter Christian (præst) op igen
efter sin barselsorlov. Og snart stopper Benedicte og går på pension. (Se afskedsgudstjeneste andet steds i bladet).
Det bliver underligt at forestille sig sydvestmors pastorat uden en Benedicte Tønsberg…
Men det er nu en gang livets gang. ”Alting
har en ende -og en regnorm den har to.”
Som Shu-bi-dua synger i en af deres sange.
Ja, og på samme måde som regnormen har

du åbenbart også flere ”ender”… Du har i
hvert fald holdt din sidste gudstjeneste i både
Tæbring- og Rakkeby Kirker.
Vi siger dig tak for mange års tro tjeneste, og
tak for dine dejlige prædikener, som altid har
givet stof til eftertanke.
I en af dine prædikener sagde du, at vi mennesker ofte identificerer os gennem vores
job/erhverv. Det føles så nemt og befriende
at svare på spørgsmålet:” Hvem er du så?”
At kunne sige:” Jeg er sygeplejerske, lærer,
præst eller andet.”
Og når man går på pension – hvad er man så
lige??
JEG er sikker på, du ikke behøver at bekymre
dig Benedicte – du vil altid være præst! Det
ligger så dybt i dig.
Vi vil ønske dig alt godt fremover – og håber
du får tid til at nyde din frihed. At være
”arbejdsfri” er ikke så ringe endda. (Jeg taler
af erfaring.)
I forbindelse med Benedictes fratræden har
vi været så heldige at få lov til at beholde
Jens Fanø Munksgaard, som afløser frem til
jul.
I løbet af sensommeren og efteråret arbejder
vi selvfølgelig på at få en ny præst ansat i
Benedictes stilling. MEN da vi kun har fået
bevilliget en 50% stilling, giver det helt klart
nogle udfordringer. Men vi ARBEJDER på sagen.
Lars Lundgren (vores organist), som gennem
en længere periode har været sygemeldt, har
søgt og fået bevilliget sin afsked.
Tak til dig Lars for mange års dejligt spil.
Du har været en værdsat medarbejder, der
pligtopfyldende har udført sin tjeneste.
Det var så det for denne gang. Jeg vil ønske
jer ALLE en god sommer. Og HUSK, vi kan
møde hinanden søndag efter søndag….. VI er
nemlig et af de få ”foretagender”, der afholder et arrangement MINDST en gang om
ugen.
Gudrun Noesgaard

Side 8

Turen til København
endte så populær som den er.
Jeg syntes at det der var sjovest var om fredagen, da vi skulle i natkirke, (Først i Helligåndskirken, hvor Sct. Annæ kirkes pigekor sang og
Frelserkirken på Christianshavn) det var virkelig flot derinde. Der var en slags poster, hvor
man kunne lave forskellige ting som bl.a.at
man skulle skrive sin egen bøn.
På hele turen var der kun et sted, hvor jeg
følte mig næsten helt hjemme, det var i den
Russiske Ortodokse kirke, jeg tror at jeg følte
mig hjemme, fordi at jeg selv er Ortodoks.
Om søndagen var vi til
en gudstjeneste, i Karlslunde Strandkirke. Jeg
synes, at det
var som at
være i Herning Frikirke,
Nicolettas artikel
hvor jeg pleom Københavnerturen
jer at være
Vi startede med at tage til Jelling, vi fik rund- med til gudsvisning. Efter min mening var det godt fordi at tjenester.
man fik lidt af vide om hvordan Jelling enlig
Nicoletta

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. Så hvis du har 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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Torsdagscafeen i Kirkehuset
Siden sidste nummer af kirkebladet har vi
haft tre fine arrangementer. I februar havde
vi besøg af vores borgmester torsdag den 28.
Hans Ejner fortalte muntert og interessant
om sine oplevelser som ”chef” for øen.
Den 28. marts var Peter Noer fra Frøslev henne og fortælle om sin families enormt flotte
samling af salmebøger. Ligeledes havde han
en spændende fortælling om hvordan hele
historien bag begrebet salmebog er forløbet.
Torsdag den 25. april havde vi besøg af to
demenskoordinatorer ude fra kommunen. De

fortalte om symptomer på demens og beroligede os med, at selv om man føler, men er
dement, er det ikke sikkert, man er ramt af
sygdommen. Det kræver en specialists udtalelse at fastslå det. En anden vigtig og spændende del af programmet var at høre, hvor
meget der faktisk gøres lokalt på Mors med
hensyn til forskellige aktiviteter og oplevelser
for demente, og at man også gør meget for
pårørende til demente. Man kan på kommunens hjemmeside læse meget mere om disse
tiltag.
Alt det praktiske omkring torsdagscafeens
afvikling er lagt i trygge hænder hos Else og
Ole Pedersen, Gudrun Horsager og Lise Sørensen. Vi synger altid nogle sange fra Højskolesangbogen og til glæde for os har vi altid
musikalsk ledsagelse. Det kan være af Ellen
Blåbjerg eller Gunhild Olesen. Ellen har endda ”serveret” hjemmelavede sange for os
flere gange.
Af fremtidige arrangementer kan nævnes, at
torsdag den 23. maj kommer Trine Gjørtz fra
Vils og fortæller om sit præsteliv. Bl.a. også

om hvordan sorg kan ramme alle, og hvordan
man prøve at håndtere begrebet sorg. Datoen er den 23. og altså ikke som vanligt den
sidste torsdag i måneden. Den sidste torsdag
er nemlig en helligdag, Kristi Himmelfartsdag.
Vores årlige udflugt finder sted torsdag den
13. juni. Turen går via Neessund og færgen til
Humlum kro og derfra til Museet for religiøs
Kunst i Lemvig. Hjemturen går via Thyborøn
med hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Nærmere oplysning om pris, køreplan og
tilmelding fås hos Lise Sørensen på tlf.
23294094 eller 97102411.
Alle er velkommen til at tage med.
Vi har i pastoratet en god skik med, at der
efter hver højmesse er ”kirkekaffe”. Vi har i
torsdagscafeen fået lov at overtage serveringen søndag den 23. juni. Efter gudstjenesten,
som er i Redsted, inviteres alle til at komme
over i kirkehuset. Vi har fået en fin aftale med
familien Temes. Familien stammer fra Rumænien, og de vil denne søndag beværte med
forskellige retter fra deres hjemland. Det er
gratis at være med til dette spændende arrangement, og vi håber, at alle kirkegængerne den dag har lyst til at være med.
Torsdagscafeen holder halvårsafslutning torsdag den 27. juni. Det bliver en dag med fællessang og snak. Deltagerne kommer senere
hjem end normalt. Uddeleren hos Sparkøbmanden i Hvidbjerg har lovet at levere råvarerne til en omgang HOTDOGS. …..så der skal
smovses, inden programmet er slut.
I juli måned holder cafeen sommerferie. Det
første arrangement efter ferien er torsdag
den 29. august. Vi er blevet inviteret på besøg henne ved Anne Holck. Det er blevet en
dejlig tradition...Ligesom besøget i Vorupør,
som i år er torsdag den 26. september. Da
det er en lille udflugt disse dage, kører bussen fra Hvidbjerg plejecenter klokken 13.45
og fra kirkehuset 13.55. Der er hjemkomst
sidst på eftermiddagen.
Knud Laursen
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Tirsdagshjørnet
I 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) De større børn giver vi

-

Kirkebussen

”Kirkebussen på Kulturmødet 2019”

Vi vil på flere områder lægge os i kølvandet
på Kulturmødets officielle syv spor, hvor vi
ser nogle af dem som oplagte emner i en
sammenhæng med kirkens udfordringer og
opgaver.
I øjeblikket arbejdes der på højtryk med at få
aftaler og et godt program til Kirkebussen på
Kulturmødet fra. 22 – 24. aug. 2019. Bussen
er blevet skiftet ud med en køletrailer, så det
fysiske udseende bliver lidt anderledes end
et ansvar, ved at inddrage dem i planlægning sidste år, og indholdet bliver udvidet.
og medvirken ved forskellige aktiviteter. I
På programmet er der mange spændende
mere end 120 år (1. april 1896), har børneindlæg af prominente aktører. Vi kan bl.a.
klubben i Redsted formidlet budskabet om
allerede nu afsløre, at der torsdag vil være en
børnenes værdi i Guds øjne til børn i områdebat med Troels Laursen som moderator.
det.
Debatten vil handle om Arkitektur og udDet er vort ønske, at vi fortsat må give” det
smykning – og findes der overhovedet noget,
største til de mindste”, så de kan få kendskab som vi kan kalde for kirkekunst?
til biblen og dets budskab. Til glæde og opKirkekunstner Simon Aaen kommer og formuntring i vores moderne tid.
tæller om sit arbejde som kirkekunstner.
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, børnene 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) Evt.
spørgsmål kan stilles til tlf. 5115 9505 arnesilkjaer@outlook.dk
Hvad er det, der giver ham inspiration, og
Tider 2019: Før sommerferien: 30. apr. - 14. hvad vil han formidle videre i sine mange
maj. - 28. maj. Efter sommerferien: 20. aug. - værker.
3. sep. - 17. sep. - 1. okt. - 15. okt. - 29. okt. - Poul Raaby mener, at mange af vore salmer
12. nov. - 26. nov. - 10. dec.
trænger til nye melodier, det har han arbejTider 2020: 14. jan.
det med i flere år. Han vil være til stede for at
give os en indsigt i det arbejde, som optager
ham. Her vil der også være mulighed for at
dele glæden ved fællessang.
Fredag vil der være rigtig meget at byde på,
da vi har mange aktiviteter. Mød bl.a. Svende
Grøns arbejde med ”Håbet”, Nadja Broholm
med hendes guitar, og der bliver .. fortsættes
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Fortsat ..

ansigtsmaling og ballondyr som sidste år. Vi
kan også indbyde til en tur i stillerummet,
hvor der er tid og
plads til fordybelse. Hvad kan man
bruge en bønnevæg til?
Om eftermiddagen kan du høre
Lisbeth Smedegaard Andersen
tale om ”Det begyndte med Jomfru Sørensen” og

fortælle om passionen ved at formidle salmer
som billedsprog.
Til fredag arbejder vi på en debat omkring
”Hvad skal vi med alle vore kirkebygninger”.
Er det rigtigt at bevare alle bygningerne, som
vi kender dem eller kan de bruges til andre
formål?
Om lørdagen starter vi med morgensang og
arbejder videre med at få en stor oplevelse
med ”Syng nyt”, hvor vi vil have musik og
sang i fokus.
Der bliver rig mulighed for at være med og
har man lyst at være én af de frivillige, så
meld det gerne til Arne Silkjær 5115 9505.
arnesilkjaer@outlook.dk

Konfirmander 2019
Konfirmation i
Redsted kirke 17. maj kl.10
Josefine Stelsig Riis
Frida Dahl Østergaard
Victoria Due Andersen
Daniel Sekkelund

Konfirmation i
Karby kirke 18. maj kl.10
Marika Jacobsen
Laura Bach Pedersen
Magnus Dahl Søndergaard
Winni Jensen
Anna Bacckhausen
Freja Nørskov Due
Emil Brasch Noppenau
Casper Fabricius

Konfirmation i
Agerø kirke 19. maj kl. 10
Lucas Hensberg
Viktor Høyer Christensen
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Babysalmesang og Børnebongo
Babysalmesang 0 - 12 mdr. og
Børne Bongo 1- 3 år
starter op til september
I Karby Kirke på onsdage.
Nærmere oplysning kommer på
hjemmeside og i næste kirkeblad
Henvendelse
Birthe E. Silkjær 40154131

Særgudstjenester - Sang & Musik
17.– 18.– 19. maj , Konfirmationer i Redsted-, Karby- og Agerø kirker kl. 10
26. maj, Benedictes afskedsgudstjeneste i Karby Kirke kl. 10
og derefter reception i Karby Præstegård.
10. juni, Pinsegudstjeneste i Hvidbjerg Kirke og Pinse frokost kl. 10
16. juni, Pilgrimsgudstjeneste i Karby Kirke kl. 14.30
31. juli, Færge gudstjeneste fra Næssund kl. 19
4. august, Gudstjeneste i Agerø Kirke med efterfølgende Picnic kl.10
13. august, Sang og Musik i Tæbring Kirke kl.19
22 – 24. august, Kirkebussen på Kulturmødet , se omtale s 10
9. oktober, Musik og billeder i Agerø Kirke kl. 19
"Ord og toner i fugleperspektiv ....tema sensommer og efterår"

Sogneudflugt 2019,
- der arbejdes med sagen - og der kommer nærmere besked på sognets hjemmeside mm.
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Meditation

Kirkevandringer

-

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. Vi holder sommerferie afslutning tirsdag den 4. juni.
Jens Knudsen
—————————————————————————————————

7 mandage i august-september 2019
Turenes længde 3 til 6 km
Kirkevandring i de 7 sogne 2019 starter den 19. august mandag eftermiddag/
aften, fra kl. 17.00 - 19.00 med rundture i området ved de enkelte kirker i de
7 sogne.
Program: Velkomst og gennemgang af rundturen inden vi går vi af sted Efter turen, tilbage ved kirken er der en let traktement og vi slutter af i kirken
med en sang og måske en fortælling. Pris : 2o kr. pr. person.
19. august
Agerø kirke
26. august
Hvidbjerg kirke
02. september Redsted kirke
09. september Outrup kirke
16. september Tæbring kirke
23. september Rakkeby kirke
30. september Karby kirke
Vi tilrettelægger en tur, hvor alle kan være med.
Så vi glæder os til at se rigtig mange til kirkevandring i de 7 sogne.
Der er ingen tilmelding, så man møder bare op ved kirkerne.
På vegne af ”Kirkerne i Superlandsbyen de 7 sogne”
Spørgsmål kontakt: Inger tlf: 40122920, Ellen tlf: 20435840
Der bliver et planlægnings-/orienteringsmøde
tirsdag den 4. juni kl. 10 i konfirmandstuen Karby for alle,
der har lyst til at hjælpe til med det praktiske.
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Møder i Menighedsråd
Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset):
15-5 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde
04-06 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde
22-08 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde
23-09 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

Karby-Rakkeby-Tæbring (I konfirmandsturen):
15-5 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
04-06 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
22-08 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Agerø
20-8, kl. 19 hos Johan
5-11, kl. 19 hos Brian

Udvalg
Aktivitetsudvalg (i Kirkehuset)
6-8, 2019

kl. 16.30

8-10, 2019

kl. 16.30

Gudstjenesteudvalg :
Lisbeth Kristensen, Johan Hovmøller, Lone Skovgaard Andersen,
Benedicte Tønsberg, Christian Berwald.

Bladudvalg (i Kirkehuset)
13/8 - 2019

kl. 16.30

15/10 - 2019

kl. 16.30

Pilgrim Mors - spontan deltagelse
Mød op! Gå med! Fælles start kl .9.00.
Eftermiddagskaffe og deltag i de kulturelle
arrangementer for 150 kr. pr. dag. Medbring
kop, madpakke og vand.
Se: www.pilgrimmors.dk
MANDAG d. 10. juni 2019 - ca. 21 km
Karby Præstegård (kl.8:45) over Da Vinci broen til
Dragstrup Camping
TIRSDAG d. 11. juni 2019 - ca. 25 km. Dragstrup
Camping forbi Hanklit til Bjørneborg Lejrskole

ONSDAG d. 12. juni 2019 - ca. 23 km
Bjørneborg til Ejerslev Havn
TORSDAG d. 13. juni 2019 - ca. 24 km
Ejerslev Havn til Nykøbing Camping
FREDAG d. 14. juni 2019 - ca. 21 km
Nykøbing Camping til Ørding Friskole
LØRDAG d. 15. juni 2019 - ca. 18 km
Ørding Friskole til V. Assels Forsamlingshus.
SØNDAG d. 16. juni 2019 - ca. 18 km
Pilgrimsvandring fra V. Assels over Thissinghuse
til Karby.
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Beboer side
Næste
Fredags hygge i Karby Kuber
er den 1. november,
så sæt
kryds i
kalenderen allerede nu.
X

I motionscenteret er der sommertilbud på medlemskab. Fra den 15. april til
den 15. september kun 400 kr.
Tennisbanen vil være klar til brug fra den 1. maj.
Kontingent betales på www.vifmors.dk.
Klub VIFFEN holder sommerferie starter op
igen i uge 38.
E-Sport har fået 5 stationer mere så vi nu
har 10 i alt. Der er ved at blive lavet en
lokale kun til e- sport som vil være klar til
næste sæson.
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Beboer side
T.O.R.F. Borgerforening
Mandag d. 27. maj ”Ladywalk” Afgang kl. 16.30 fra Byvej l.
Søndag 23-06, Sankt Hans Bål ved badebroen i Tæbring – Grill kl. 18.00
Fredag 02-08, kl. 18.00 Grillfællesspisning hos Poul K

KHSR husholdningsforening.
26-06, kl. 13.00 Bustur til Rosenhaven og Danm. Cykelmuseum.
11-09, kl. 19.00 Besøg på He-Va

Hvidbjerg og Omegns beboerforening.
23-06, Sankt Hans fest/bål i Fælledparken, Båltale ved Christian Berwald.
23-08, Helstegt pattegris hos Spar købmanden
29-09 Fællesspisning

Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub
Udflugt
Den 22. Maj kl. 10.00 kører Hedegaards taxa os rundt på Mors til kendte og
måske ukendte steder.
Vi indtager frokosten på Ejerslev Havn og hvis vejret holder, drikker vi kaffe i
det fri, skulle det regne finder vi et sted, hvor der er tørvejr.
Tilmelding sker ved at ringe til Eva tlf. 97769168 eller 29177727 senest den
18. Maj.
Efterårs program - Hver onsdag fra kl. 14 – 17 på Hvidbjerg plejecenter.
SEPTEMBER.
18. 9.
Glyngøre Harmonikalav.
25. 9.
Samvær.
Alle er hjertelig velkommen i ældreklubben, også selvom det er en enkelt
gang, man har lyst til at høre/lytte eller til lidt hyggeligt samvær.
Spørgsmål ring til Eva 97769168, Kirsten 97761098, Ella 97762910 eller Mary
97762040. Kaffen koster 25kr. Brug for at blive kørt, ring da til Hedegaard i
Redsted tlf. 97762555.

Redsted Beboerforening.
23-06, Sankt Hans
03-08, Sommerfest
12-10, Høstfest i Redsted Sognegård m/Række 2½
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Opslagstavlen
Kirkebil: Dantaxi tlf.: 9772 4711
Ring i god tid helst dagen før .
Plejecentergudstjeneste
Hver 1. torsdag i måneden kl. 14.30

Sydvestmors Pastorats hjemmeside:
www.svmp.dk
Fraflytning af Karby Præstegård

Sognepræst Benedicte Tønsberg går på efterløn/pension,
har sidste gudstjeneste den 26. maj
og er fraflyttet Karby Præstegård.
Der kan dog stadig træffes aftale med hende i sognene
eller i præstegården indtil 26. maj.

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 Henrik på Mikkelsbakke, Tæbring.

Næste kirkeblad udkommer 15/9, deadline 1/9 2019
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Adresser for Sydvestmors Pastorat
Sognepræst Christian Rønlev Berwald
Vindbakken 16, 7970 Redsted,
Sognepræst Benedicte Tønsberg
Tlf.: 9776 2111. mobil: 2762 8463,
i Karby præstegård, Næssundvej 488,
e-mail: chrbe@km.dk.
7960 Karby efter aftale.
På mandage og ved fravær, henvendelse:
Tlf. 97761032, mobil 51207409,
Vikar, Jens Munksgaard,
email: abt@km.dk
Fuglebækvej 10, Boddum, 7760 Hurup.
50 % Sognepræst og 50 % stiftspræst for ån- Træffes på tlf. 97952866,
deligt søgende.
mobil 29256926 og
Fra 27. maj træffes igen - ->
mail:jensfmunksgaard@gmail.com
Indtil 26. maj træffes

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
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 Torben Jensen
Mobil: 4031 2600 (kl.8.05-16.00)
besvares på hverdage evt.af vikar
e-mail: torbenmors@hotmail.com
Fri onsdag. Vikar tlf: 9776 6276
Kirkeværge: Lisbeth N. Kristensen: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 Agerø - Hvidbjerg - Rakkeby Redsted - Tæbring Alice Hoff Hansen
Tlf.: 9776 6276, mobil: 4140 6276 (ikke sms)
e-mail: sydvest94@gmail.com
Kirkesanger Karby
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
Bredkærvej 97, 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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Pastoratskalender
Maj
17

fredag

Konfirmation Redsted Kirke, Bededag

Kl 10

18
19

lørdag
søndag

Konfirmation Karby Kirke
Konfirmation Agerø Kirke

Kl 10
Kl 10

23

torsdag

Torsdagscafe i Kirkehuset, Redsted

Kl 15

26

søndag

Afskedsgudstjeneste Benedicte Tønsberg
Karby Kirke og Reception i Præstegården

Kl 10

30

torsdag

Kr. Himmelfart, Gudstjeneste, Rakkeby

Kl 19

Juni
6

torsdag

Plejecentergudstjeneste, Hvidbjerg

Kl 14.40

10

mandag

Kl 10

10
13

mandag
torsdag

2. Pinsedag Gudstjeneste Hvidbjerg Kirke
(Pinsefrokost)
Pilgrim Mors i Tæbring Kirke
Torsdagscafeens udflugt

16
23

søndag
søndag

Pilgrimsgudstjeneste – Karby Kirke
Redsted Gudstjeneste (frokost kirkhuset)

Kl 14.30
Kl 10

4
25
31

torsdag
torsdag
onsdag

Plejecentergudstjeneste, Hvidbjerg, TG
Torsdagscafe i Kirkehuset, Redsted
Færgegudstjeneste Næssund

Kl 14

Juli
Kl 14.30
Kl 15
Kl 19

August
1

torsdag

Plejecentergudstjeneste Hvidbjerg CHRBE

Kl 14.30

4
13
19

søndag
tirsdag
mandag

Gudstjeneste Agerø Kirke (PICNIC)
Sang og musik i Tæbring Kirke
Start Kirkevandring ved Agerø Kirke

Kl 10
Kl 19
Kl 17

5
11

torsdag
onsdag

Plejecentergudstjeneste Hvidbjerg, CHRBE
Høstgudstjeneste, Hvidbjerg kirke

September
kl. 14.30
Kl 19
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Gudstjenester Maj - September 2019

Maj
17. maj – Bededag
Redsted kl. 10 ABT
Konfirmation
18. maj – lørdag
Karby kl. 10 ABT
Konfirmation
19. maj – 4.s.e. påske
Agerø kl. 10 ABT
Konfirmation
25. maj – lørdag
Karby kl. 11 ABT
Dåbsgudstjeneste
26. maj – 5.s.e. påske
Karby kl. 10 ABT
Afskedsgudstjeneste
30. Maj – Kr. Himmelfart
Rakkeby kl. 19.00 CHRBE

Juni
2. Juni – 6. Søndag eft Påske
Hvidbjerg m. dåb – kl. 10.00 – CHRBE
4. juni – Pilgrim Mors
Tæbring – kl. 14.00
9. Juni - Pinsedag
Redsted – kl. 10. CHRBE
10. juni - 2. Pinsedag – kl. 10. –
Hvidbjerg m. dåb–- CHRBE (Pinsefrokost)
16. Juni – Trinitatis søndag
Karby – kl. 10 – CHRBE
16. Juni – Pilgrimsgudstjeneste
Karby kl. 14.30 - CHRBE
23. juni – 1. søndag eft. trinitatis –
Redsted kl.10 (Efterfulgt af frokost i kirkhus)
29. juni – Dåbsgudstjeneste
Agerø – kl. 11 - CHRBE
30. juni – 2. søndag eft. trinitatis
Tæbring – kl. 10 - CHRBE

Juli
7. Juli – 3. søndag eft. trinitatis
Agerø kl. 9.00 - TG
14. juli – 4. søndag eft. trinitatis
Karby kl. 9.00 - TG
21. juli – 5. søndag eft. trinitatis
Rakkeby– kl. 10 – TG
28. juli – 6. søndag eft. trinitatis
Tæbring – kl. 10.00 – CHRBE
31. Juli – Færgegudstjeneste
Næssundfærgen – Kl. 19 – CHRBE

August
4. august – 7. søndag eft. trinitatis
Agerø – kl. 10 – CHRBE (Picnic)
11. august – 8. søndag eft. trinitatis
Karby – kl. 10 – CHRBE
13. august – Sang og Musik i kirkerne
kl.19.00 - Tæbring
18. august – 9. søndag eft. trinitatis
Hvidbjerg – kl. 10 - CHRBE
25. august – 10. søndag eft. trinitatis
Rakkeby kl. 10.00 - CHRBE

September
1. september – 11. søndag eft. trinitatis
Redsted kl. 10.00 – JFM
8. september – 12. søndag eft. Trinitatis
Tæbring – kl. 10.00 – CHRBE
11. September – Høstgudstjeneste
Hvidbjerg kl. 19 - CHRBE
15. september – 13. søndag eft. Trinitatis
Agerø – kl. 10.00 – JFM
22. September – 14. Søndag eft. trinitatis
Karby – kl. 10.00 – JFM
29. september – 15. søndag eft. trinitatis
Hvidbjerg – kl. 10.00 – CHRBE

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

