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Julegudstjeneste
i hallen i Hvidbjerg.

sammen til juleevangeliet, og synge sammen – håber vi da! – og være sammen og
mærke, hvordan den store varme højtid
kommer til os midt i decembers mørke
og kolde tid. Vi vil varme hallen og hinanden og fejre jul sammen! I kan komme
uden bekymring, hvis blot man undgår
tæt kø-dannelse ved ud- og indgang kan
vi forsvare at invitere alle.
Vi kan sammen tænke på den første jul,
hvor også Josef og Maria havde svært
ved at finde et sted at være – uden sammenligning ellers – men de fandt en
stald, og barnet blev født, og glæden
tændtes siden i hele verden over dette
barn, som kunne være midt i vores verden og dele de kår, som er menneskers i
alle tider. Dette barn, som forbinder himmel og jord, uanset om man mødes i en
stald, i en hal eller i en kirke.
For denne fejring er større end stedet,
hvor vi fejrer den. Dens betydning er
større end selv vore afholdte og kendte
kirker er det. Jul er en sammensmeltning
af gode gamle traditioner og det at gå ud
over det kendte, at noget når langt længere ud end det, vi som mennesker kan forstå og forvente.
Jesusbarnet var ofte så anderledes, end
folk havde troet. Så lad os i år forsøge at
tage imod det anderledes, fordi det ikke
rigtigt kan gøres bedre lige nu.
ANNA-MARIE

Mon det bliver jul i år? ….. ……
Ja, det bliver jul i år!
Selvom coronaen er svær at danse med,
så har vi lavet en plan, så alle kan få muligheden for at komme til julegudstjeneste den 24. december. Med masser af
plads, god afstand, sprit ved hånden osv.
Hvis vi skulle holde gudstjenester i alle
kirkerne, måtte der holdes flere i hver af
vore 6 kirker, for at kunne tilbyde alle
jer, der gerne vil komme, og det kan ikke
nås i praksis, så derfor låner vi den store
hal, hvor der kan være 400 mennesker ad
gangen, også når vi følger coronareglerne.
Vi holder to store gudstjenester i hallen
juleaftensdag, først har Christian en
kl. 14 og senere har jeg gudstjeneste kl.
15.30
Skolens kor vil medvirke ved begge
gudstjenester og børn og lærere fra skolen pynter hele hallen op til juleaften. Så
vi får en ganske særlig oplevelse i år, det er ikke som i kirken, - det er noget
andet. Men denne løsning er også rigtig
god, og mange præster i Danmark tilrettelægger juleaften på denne måde i år, for
at vi alle kan få mulighed for at lytte
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Præstens side af Anna-Marie Sloth

Corona i kirken
Nu har vi levet med det længe, med
afstand, afspritning og andre tiltag.
Nu på det seneste er der kommet et
tillæg til disse tiltag, at vi skal bruge
mundbind, når vi går ind og ud af kirken.
Hvis man kommer i kirke og har
glemt et mundbind, så vil menighedsrådene sørge for, at der ligger ekstra
mundbind klar, så vi alle kan tage de
nødvendige hensyn.
Det så mærkeligt ud, første gang jeg
havde et bryllup og alle sad med
mundbind, det mindede lidt om science-fiktion, - men mundbindet er der
for at hjælpe os, som et godt redskab,
der er med til at gøre, at vi ikke behøver at lukke ned, men kan fortsætte
med nogle af vore ting.
Tirsdagshjørnet og torsdagscafeen
holder pause, indtil nytår.
Konfirmanderne bruger mundbind og
afstand.
Plejehjemmet er lukket for gudstjenester her i november, så må vi se, hvordan det ser ud i december.
Men kirkerne er åbne, og det er vi
taknemlige for, så derfor vil vi gerne
gøre, hvad der er nødvendigt for at
bevare dem åbne.
Vi skal stadig have god plads mellem
folk, som ikke tilhører samme husstand og der er visse regler for, hvornår vi må synge, og hvornår vi ikke
må. Vi holder øje med reglerne og
passer på hinanden.
Dog skal vi også huske at passe på
hinanden på det mentale område.

Gudrun Noesgaard og Knud Laursen
er i telefonkontakt med de, der plejer
at komme i torsdagscafeen, for at høre hvordan de har det og udveksle lidt
nyt. Tak for det! For der er brug for at
vi alle er ekstra opmærksomme på
hinanden og har særlig omsorg i denne tid.

På plejehjemmet forsøger vi lige nu at
gøre november og december til en
bedre tid for beboerne, med november
- breve fra præsterne og adventshilsner fra frivillige i december på advents søndagene. Nogle henter kager i
Gård-Bageriet til dem, andre laver
juledekorationer eller lignende.
Tak for hjælpen til jer, der hjælper!
Det er så dejligt at være ansat som
præst et sted, hvor folk er så villige til
at tænke på dem, der er isolerede!
Så selvom coronaen er en klods om
benet på os alle, så hører også alle
disse andre oplevelser med.
Oplevelser, som gør at vi kan mærke,
at vi står sammen om det her og vil
hinanden.
Det lyser op i den mørke tid, tak for
det!
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Præstens side af Christian Berwald

Konfirmander

De kommende konfirmander startede op d. 27. oktober - her havde vi hele dagen
sammen. Arne Silkjær og jeg havde, traditionen tro, valgt at vi skulle cykle rundt
mellem vores 6 smukke kirker.
Hver kirke indeholdt en aktivitet og det betød at konfirmanderne i Redsted fik quizzet om gudstjenesten, i Rakkeby fik vi øvet os i trosbekendelsen, I Tæbring nød de
naturen og stilheden, i Karby fik de slappet af til moderne kirkemusik, på Agerø
havde to konfirmandforældre sørget for god mad og vi fik set ud over havet inde fra
kirken (som ses på billedet), i Hvidbjerg var der gravstens-skattejagt hvorefter vi
sluttede i Redsted igen.
Det var en god dag, hvor vejret var med os - og vi kunne sende nogle trætte konfirmander hjem.
I år er vi så heldige at det er et stort hold, 20 unge mennesker. Det har givet os lidt
bekymringer angående corona-tiltag og afstands kravene. Det har betydet at vi, udover selvfølgelig at følge de anvisninger som er i forbindelse med almindelig skoleundervisning, også har valgt at afholde undervisningen i selve kirken fremover og
ikke kirkehuset.

De ”små” kirker

Som det kan læses i Anna-Maries tekst på forrige side, så har vi taget en del tiltag
angående corona. Det gør vi selvfølgelig for at alle kan føle sig trygge. Det har dog
også betydet at vi, for nuværende, kun kan benytte de ”store” kirke, da vi i de mindre kirker ikke kan rumme menigheden til en højmesse. Det piner os alle, og både
Anna-Marie og jeg selv, savner at holde højmesse i Rakkeby, Tæbring og Agerø.
Det er dog vigtigt for os at pointere at brugen af de store kirker, ikke handler om at
vi ønsker en nedlukning af de mindre kirker - men vi ønsker at fastholde den gode
kirkegang såvel som at overholde corona restriktionerne.
Det er vores plan, at så snart det er sikkert at afholde gudstjeneste i Agerø, Rakkeby og Tæbring, så kommer de selvfølgelig på gudstjenestelisten.
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Fra Menighedsråd

Kære Johan
Du er her ikke mere, men du vil være og blive i vore tanker.
Johan Hovmøller Christensen blev indvalgt i Agerø Sogns menighedsråd i
2016, og han har været et inspirerende og engageret medlem
omkring dette arbejde.
Trods svær og alvorlig sygdom de sidste måneder valgte Johan at
genopstille ved menighedsrådsvalget i år,
blev genvalgt og udtrykte en stille glæde over dette.
Glæden varede ikke så længe, for Johan døde og fik fred den 13. oktober.
Vi vil savne ham.
Vore tanker er også med Johans kære familie.
Agerø Sogns menighedsråd.

Tirsdagshjørnet
en børneklub,
for børn fra 4 år.
Tirsdagsklubben er aflyst
indtil 12-1-21

Datoer for 1. halvår 2021
12.1.: Tirsdagshjørnet
26.1.: Tirsdagshjørnet
9.2.: Tirsdagshjørnet
23.2.: Tirsdagshjørnet
9.3.: Tirsdagshjørnet
23.3.: Tirsdagshjørnet
6.4.: Tirsdagshjørnet
20.4.: Tirsdagshjørnet
4.5.: Tirsdagshjørnet
18.5.: Tirsdagshjørnet
1.6.: Tirsdagshjørnet
15.6.: Tirsdagshjørnet

Medhjælpere: Josefine S. Gade,
Nicoletta Termes, Marie Pedersen.
Ledere: Gudrun Noesgaard,
Berit Højgaard, tlf. 2811 0655,
Arne Silkjær tlf. 5115 9505
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FASTE af Kirsten Mørch-Nielsen, Tæbring

Advent nærmer sig. Snart er der tændte kalenderlys, kalendergaver og andet hyggeligt,
som tog vi julen på forskud. Men hvorfor er
båndene i adventskransen ofte violette? Jo,
det er farven for bod og meditation og faste,
og i gammel tid fastede man i adventstiden.
Man forberedte sig på julens komme, Kristi
komme, og ordet Advent betyder faktisk
”Komme”. Man måtte berede sig til at Gud
ville lade sig føde som en af os. Det var så
stort at man måtte glemme sig selv og ens
egne behov for i sand ærefrygt at kunne tage
imod Himlens gave til os. Derfor den alvorlige, violette farve i advent. Et smukt levn fra
en frommere tid.
I den glade juletid synger vi rundt i huset:
Nu har vi jul igen og nu har vi jul igen
og julen varer li’ til påske!
Nej. det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt,
for derimellem kommer fasten!
Johannes Døberen tog den ca. 30 - årige
Jesus med ud i Jordan floden og døbte ham

til hans kommende frelsergerning. Efter dåben fastede Jesus i ørkenen i 40 dage. Til
sidst blev han fristet af Den Onde, men modstod fristelserne. Vi fejrer Jesu dåb til fastelavn, endda i to dage. Vi genkender nok hinanden trods maskerne, men Den Onde kan
ikke nå os, når vi er klædt ud, mener vi. Jesu
40 dages faste gentager vi i det små, men
først kommer Hvide Tirsdag (hvor fastens
sidste hvedebrød bages) og Aske Onsdag,
(hvor mange præster tegner askekors i panden på os, til minde om vor egen dåb og til
den afholdende fastes begyndelse.) Derefter
kan vi faste lige til påske. Nogle gør det virkelig, men en ugentlig grøddag er heller ikke
af vejen, og så kan vi jo til f.eks. Folkekirkens Nødhjælp sende hvad vi derved sparer.
Så kan også moderne mennesker deltage i
fasten forud for påskens drama og velsignelse
med opstandelseshåbet.
Må jeg ønske jer alle et par gode fastetider!
Venlig hilsen Kirsten Mørch-Nielsen

Menighedsrådsvalg 2020
Valgresultatet
i Sydvestmors pastorat.
De nye menighedsråd begynder
1. søndag i advent.

Gudrun Noesgaard
Niels Mikael Larsen
Valgte Stedfortrædere:
Knud Langgaard Laursen

Agerø: Valgte medlemmer:
Jens Ulrik Bartholin Holm
Arne Emil Pedersen
Brian Høyer Christensen
Gudrun Lauridsen
Johan Hovmøller Christensen
Valgte Stedfortrædere:
Niels B. Søndergaard
Ute Anneli Holm

Karby: Valgte medlemmer:
Bodil Møller Kristensen
Ellen Weisbjerg
Karen Margrethe Lynggaard
Klaus Nørgaard Mogensen
Svend Engelst
Valgte Stedfortrædere:
Vita Olsen
Birthe Dalgaard Søndergaard
Tæbring:
Henrik F. Mørch-Nielsen
Kirsten Mørch-Nielsen
Poul Kristian Sandgaard Peder
Ingen stedfortrædere
Rakkeby:
Gitte (Birgit M.P.Ø. )Søndergaard
Bodil Damgaard Hansesgaard
Ingen stedfortrædere

Redsted: Valgte medlemmer:
Jens August Krarup
Lisbeth Nørgaard Kristensen
Vinni Hvidbjerg Mikkelsen
Valgte Stedfortrædere:
Mette Blåbjerg Bertelsen
Hvidbjerg: Valgte medlemmer:
Arne Højgaard

Side 7

Torsdagscafeen november 2020 af Knud L

Efteråret er over os, og Covid-19 blander andre sammenhænge end det månedlige
sig i vores hverdag.
besøg i kirkehuset. Et eksempel var forleden, da Gunhild Olesen manglede en
I august havde vi en dejlig eftermiddag, transportmulighed for at komme til Nyhvor Lene og Jens Munksgaard fortalte købing og få en influenzavaccine. Gunom deres præste- og provstefamilieliv.
hild kontaktede Elna Pedersen, som
I september fortalte Knud om sit liv som straks var på pletten med sin bil. Dette
eksportchauffør med kørsel med fisk og eksempel skal blot være en opfordring til
at kontakte hinanden. Vi kan hjælpe hinkød gennem fyrre år.
anden på mange måder, og tit fører det
En stor del af foråret og de første forårs- også til en kop kaffe og en hyggesnak.
måneder var coronavirus skyld i nedlukning af vore normale aktiviteter. Det Den seneste tid med en helt forkert udgjorde til gengæld, at vi fik skabt en slags vikling omkring Covid-19 har gjort, at vi
”familiesammenhold” ved at Gudrun og har valgt at aflyse efterårets møder i okKnud jævnligt besøgte 28 adresser og tober og november. Da december er uden
foretog en telefonopringning til alle disse møde i Torsdagscafeen, er det sådan, at vi
ringer til alle, når vi starter op igen. Vi
adresser med ca. to ugers mellemrum.
krydser fingre for, at det hele ser lysere
Desværre har vi måttet tage afsked med ud efter nytår.
to af Torsdagscafeens brugere, idet Martin Serup og Gerda Toft er døde. ….. Med denne udgave af kirkebladet vil vi
gerne ønske alle en glædelig jul og et
Æret være deres minde.
godt nytår.
Det at komme i Torsdagscafeen gør, at
brugerne også får kontakt med hinanden i Knud Laursen

Fra Menighedsråd af Gudrun Noesgård
I dag er det ”Alle Helgen”. Jeg er lige kommet hjem fra gudstjenesten i Hvidbjerg Kirke. Her holdt Anna -Marie en dejlig prædiken, og vi mindedes vore døde. Både de kære
vi har mistet i år, men også alle de kære, vi
hver især har gemt i vores hjerte…. Sorgen
er som en usynlig rygsæk, vi bærer med os
hver dag. Man kan ikke se den, men den tynger hver dag somme tider mere – somme
tider mindre.
Vi kan ikke tage ”rygsækken” for hinanden,
men vi kan hjælpe med at bære den. Husk på,
det er i disse sorgens stunder, vi har brug for
at mærke hinanden…..
Vi har i det hele taget brug for at mærke hinanden i disse tider – og jeg nævner helt bevidst ikke ORDET.
Vi skal glædes over at være til – det er ikke

en selvfølge. Vi skal glædes over vores
smukke natur. I øjeblikket er naturen en broget palet af farver, hver dag sker der en forandring.
Lige nu sidder jeg og afledes af en flok fasaner uden for mit vindue. I foråret havde vi et
fasanpar, som dagligt kom og blev fodret. I
løbet af sommeren forsvandt parret. Men i
slutningen af august vendte de tilbage – ikke
alene, men med 10 små unger (hanekyllinger
og damekyllinger hedder det måske). Hvor
er det vidunderligt at opleve dem suse frem
og tilbage på græsset. Robot plæneklipperen
har de accepteret, selv hunden ”Trunte” er de
blevet dus med.
Vi skal glædes over at bo i et land, hvor der
er frihed til at være sig selv, frihed til at
ytre sig. Et land hvor man tager hånd
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Fra Menighedsråd

svage, syge og gamle.
Det med at tage hånd om hinanden har vi i
den grad følt i forbindelse med vores
”Torsdagscafe.” Vi fik holdt en dejlig sæsonafslutning med lækker kage. Vi fik også så
småt begyndt efter ferien igen. Nu holdes der
pause – tid til at strikke, læse og måske endda gå en tur i den friske luft. Ja, nogle har
endda kræfter til at gøre haven efterårsklar.
Selv om kalenderen fortæller, at vi har november, så oplevede Knud og jeg på vores
daglige spadseretur en fuldvoksen og yderst
levende hugorm for et par dage siden. Den lå
midt på grusvejen og solede sig. ”Naturen er
af lave” ville min mor have sagt.
Som I alle ved, har der været opstillingsmøde
til det kommende menighedsråd. Da der ikke
er kommet en liste med navne på andre opstillede, er der fredsvalg. Det betyder, at de
opstillede personer er valgt.
De valgte personer er følgende: Niels Larsen – Arne Højgaard -Jens Krarup – Lisbeth
Kristensen – Vinni Hvidbjerg Mikkelsen –
Gudrun Noesgaard.
Vi takker for tilliden og valget, og vil gøre
vores bedste for at gøre os fortjent til at videreføre jobbet.
Margit Langgaard Svenningsen har efter en
periode på 8 år valgt at stoppe i menighedsrådet. Tak for din arbejdsindsats, din ærlighed
og dit engagement Margit.
Jeg glemte at skrive om- og byde velkommen
til vores organist Knud Damgaard. Knud har
været afløser hos os i en periode på godt et
år. I sommer fik vi Knud ansat som fast organist ved vore kirker. Det er vi i den grad glade for. Søndag efter søndag nyder vi din musik Knud. Tak fordi du har valgt vore kirker
som din fremtidige arbejdsplads. Knud Damgaard bor sammen med sin kone Herdis. Herdis har vi også haft fornøjelsen at hilse på,
hun deltager jævnligt til vore gudstjenester.
Igen i dag lyttede vi til Knuds dejlige orgelspil – tak for det. Ligeledes lyttede vi til vore
2 kirkesangere Alice og Elise. Dejlige stemmer til en smuk og højtidelig gudstjeneste.
Solosang – fordi vi kunne sidde tættere ved
hinanden.
Der skal bruges masker fremover til vore

fortsat

gudstjenester. Først når man sidder ned, må
maskerne tages af.
Dejligt at se, at det bare fungerer, og har man
glemt masken, udleveres de af kirkepersonalet.
En glæde ved gudstjenesten i dag var at se de
dejlige konfirmander, der deltog i gudstjenesten. Ledsaget af deres forældre (eller var det
mest mødrene der deltog)…. Vi sætter i den
grad pris på, at I som forældre bakker op om
jeres konfirmander. Tak
Vore gravere er i fuld gang med at pynte
vore kirkegårde med gran. Hvor er I dygtige,
og hvor ser det godt ud, det er en fornøjelse
at kigge forbi og hilse på jer. Det fællesskab
og den interesse for jeres arbejde er en fornøjelse at opleve.
Forleden var I inviteret på frokost hos Gunhild Olesen, et dejligt afbræk på en om ikke
kold men våd arbejdsdag – hvor bliver man
glad og taknemmelig for denne gestus.
Uanset om vi vil eller ej, så render tiden….
Julen kommer uanset vind og vejr.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle
en dejlig jul – husk at tænke på de personer,
der er alene eller har mistet. Bare et lille besøg med en julestjerne, et julelys eller et julesmil er med til at gøre en forskel. En telefonopringning kan også være med til at lyse op
på en grå dag.
DER SKAL SÅ LIDT TIL AT GØRE EN
FORSKEL. Jeg ønsker jer alle alt godt for
det nye år. Det bliver godt igen.
På en Alle Helgen søndag vil jeg dele denne tekst med
jer:
Nu har du taget fra os, hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der for os var selve livet.
Og intet bliver mere helt, som det var herefter,
For sorgen river i os med kærlighedens kræfter.
Nu er vi fyldt med savnet og gruer for i morgen.
Men, Gud, du kommer til os og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af den gådefulde stilhed,
Men du er også nær med din nådefulde mildhed
Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket den dag, da Kristus døde,
Du rejste ham til livet i påskens morgenrøde
Tekst: Holger Lissner

Gudrun Noesgaard
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Kirsten Ulrich og Niels Brock Ulrich´s
Mindefond

gavn for eleverne på friskolen på Sydvestmors. Efter aftale med lærere på Sydvestmors Friskole er der blevet indkøbt redskaber/undervisningsmateriale til brug i forbindelse med emner, der drejer sig om sø, å,
fjord og skov.
I relation til disse emneområder er Karby
Kuber et godt udgangspunkt for denne un-

Uddelinger fra legatet skulle ske én gang
årlig på Kirsten Ulrich´s fødselsdag den 5.
januar - første gang den 5. januar 2011
Legatbestyrelsen skulle uddele legatet i
løbet af en 10-årig periode.
Denne periode er nu udløbet og der er er en
lille restkapital, som så skal anvendes til

dervisning/dette arbejde.
Værktøjskassen med arbejdsmateriale, der
kan bruges til indsamling og undersøgelse i
og ved de ovennævnte områder, skal have
sin plads i Karby Kuber.
Menighedsrådsmedlemmer fra Karby
Sogn, - Finn Knudsen

Kirsten Ulrich og Niels Broch Ulrich testamenterede i 2010 deres arv til fordel for
børn og unge, der stammer fra Karby og
omegn og fortrinsvis elever fra Karby Friskole. Midlerne skulle anvendes til støtte
for unges videreuddannelse .
Legatbestyrelsen består af de medlemmer
af Karby- Tæbring- Rakkeby Menighedsråd, der er valgt i Karby Sogn suppleret
med sognepræsten.

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

Grandækning 2020 - Hvidbjerg, Karby,
Rakkeby, Redsted og Tæbring kirker.
Vi starter på Redsted kirkegård, mandag den
19/10. Derefter Rakkeby - Tæbring - Karby
og Hvidbjerg 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 30/12-20.
Hilsen Menighedsrådene og Graverne.

Rakkeby Kirke
Den 19. maj 2020 fik vi foretaget provstisyn over Rakkeby Kirke.
I synet deltog provst Mette Moesgaard Jørgensen med
bygningssagkyndige arkitekt Lars Balle.
Her opdagede man, at der var blyhvidt i tagrummet.
Det har vi haft Trinava Skadesservice Danmark ApS til
at fjerne.
Der er rengjort på alle flader i tagrummet med støvsuger
påsat hepa-filter, under arbejdet var der opsat luftrenser.
Firmaet sørgede for bortskaffelse af affald, deponering.
Arbejderne skulle være iført ”rumdragt” af sikkerheds
hensyn.
Kirkeværge Gitte Søndergaard

Sorggrupper i Nykøbing Kirkecenter Af Anna-Marie
Her i efteråret har jeg som fortalt før, startet
2 sorggrupper op i kirkecentret i Nykøbing
Mors. En gruppe for dem, der har mistet en
ægtefælle eller samlever og en gruppe for
dem, der har mistet et barn, evt. et voksent
barn.
Og sorggrupperne fungerer godt, vi er 7-8
pr gang, og jeg er glad for at have med dette
arbejde at gøre. Man kan komme og prøve
det og se, om det er noget for èn, hvis man
har en sorg, og er det ikke, så kan man blot
sige at man ikke kommer igen, det er ikke
noget problem. Grupperne er åbne og der er
løbende kontakt med nye, som gerne vil prøve at være en del af det.
Vi snakker om vore oplevelser, om hverdagen og de særlige dage og finder ofte støtte i
at opleve, at det som er en udfordringer for
den ene, også ofte er kendt for nogle af de
øvrige. På den måde behøver man ikke at

være alene med sine oplevelser og følelser.
Der er god støtte i at dele.
Hvis man kender nogen, som kunne have
glæde at komme i sorggrupperne, skal man
endelig foreslå dem det og give dem mit
tlf.nr. 2274 1552.
Hvis der er børn eller unge, der ønsker støtte
i sorg, er man også meget velkommen til at
sige til.
Sorggruppe for mistet ægtefælle/samlever:
tirsdag 3/11, tirsdag 17/11, tirsdag den 1/12 alle dage kl. 14.30
Efter jul: tirsdag 5/1, tirsdag 19/1, tirsdag 2/2,
tirsdag 16/2, tirsdag 2/3, tirsdag 16/3 - alle
dage kl. 14.30.
Sorggruppe for mistet barn, efter jul:
torsdag 14/1, torsdag 28/1, torsdag 11/2, torsdag 25/2, torsdag 11/3, torsdag 25/3 - alle
dage kl. 14.30
mvh Anna-Marie
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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

Plejehjemsgudstjenester Hvidbjerg
Plejehjemmet har nu aflyst de planlagte små
gudstjenester, hvert hus for sig, med stor afstand i november – men skriver at de stadig
håber på en eller flere i december.
Det er hårdt for de gamle på plejehjemmet, at
de ikke har haft gudstjenester længe, og vi
kan kun opfordre alle pårørende og andre til
at bruge de muligheder, vi har for at gøre et
eller andet for de gamle, som kan opmuntre,

om det er at sende en buket blomster fra dem,
som endnu ikke må komme på besøg, eller et
gammeldags brev, - det er slet ikke at foragte! Det kan gemmes i umindelige tider og
glæde længe! Vi håber også at det er muligt
at holde julegudstjeneste for de gamle, - men
vi må følge de retningslinjer der bliver udstukket og tage en dag ad gangen.
Anna-Marie

24-30 maj 2021 - og på egen hånd
Desværre måtte Pilgrim Mors i 2020 aflyses
på grund af Corona virussen og de tilmeldte
fik deres penge retur.
Det får os nu ikke til tabe modet og vi er i
fuld gang med at forberede Pilgrim Mors
2021, hvor vi tager højde for de sikkerhedskrav vi kan forvente.
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 2021 lejer vi Karby Kuber og al overnatning, bespisning m.v. finder sted der.
Med den gode plads, der er i Karby Kuber
kan overnatningen ske med god afstand mellem de sovende, ligesom nogle kan sove i de
kommende shelters og i vores småtelte, hvis
man ønsker det.
Den gode plads og de gode køkkenfaciliteter m.v. øger også sikkerheden omkring madtilberedningen og serveringen.
På de enkelte vandredage kører vi deltagerne i bus ud til startstederne og afhenter igen
ved rutens afslutning. De enkelte etaper bliver, som de plejer at være med den forskel, at
vi ikke behøver at slutte dagenes etaper på et
overnatningssted.

Som nævnt finder al bespisning – bortset fra
frokosterne – sted på Karby Kuber og vi
planlægger at vi selv står for alle måltiderne i
samarbejde med deltagerne og frivillige fra
nogle af de mange madhold og spiseklubber,
der findes på Mors. Vi har allerede nogle
tilsagn, men hører gerne fra frivillige, der har
lyst til at være med.
Flere af provstiets præster har indvilget i at
stå for morgensamlingerne ude ved kirkerne,
og vi vil som sædvanlig gøre ophold ved kirkerne på ruterne.
Så vi glæder os meget og håber det bedste
for Pilgrim Mors 2021.
Pilgrim Mors – på egen hånd.
For 3 år siden lavede vi et pilgrimspas for
folk, der hellere ville vandre selv og på tidspunkter, der passede dem bedre. Pilgrimspasset giver endvidere vejledning om, hvordan
man kan sejle kajak rund om øen. Vi forærede restoplaget af det oprindelige pilgrimspas
til medlemmer af diverse vandrer- og pilgrimsforeninger og fik gode tilbagemeldinger
på pilgrimspasset. Vi har derfor besluttet at
opdatere dette pilgrimspas i håb om at kunne
tiltrække nye pilgrimme til at gå Mors rundt
på egen hånd.
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Salmestudiekreds

Salmestudieaftner i Kirkehuset i
Redsted - efter nytår!
Birthe Silkjær og Anna-Marie Sloth
går sammen om at køre salmestudieaftnerne videre efter jul.
Vi har valgt 3 datoer:
Onsdag den 20. januar kl. 19-21
Onsdag den 24. februar kl. 19-21
Onsdag den 17. marts kl. 19-21

Vi mødes på uforpligtende måde og
vælger gerne hver en salme som betyder noget særligt for os og gennemgår
den sammen for at samle indtryk og
tolkemåder og få mest mulig oplysning om den. Vi kan berige hinanden
med vore indtryk. Og så er der god tid
til at hygge, snakke og drikke kaffe
sammen.

Babysalmesang - Børne bongo i Karby Kirke
den sammen, efter at vi har pjasket lidt
med vand i døbefonten!
Efter vores sidste babysalmesang i denne sæson, den 4. november, er der pause og jeg kører børnebongo i en periode,
- men babysalmesangen kommer tilbage igen en ny sæson onsdag den 24.
marts kl.10.30 i Karby kirke. Der kommer mere information om dette i næste
kirkeblad.

Babysalmesang i Karby kirke.
Det har været så dejligt at have babysalmesang igen her i efteråret.
Vi har haft besøg af 9 forskellige mødre
med deres babyer, ikke alle på en gang,
der er jo ofte forfald, når man har en lille
ny, - men babysalmesangen er godt besøgt, både af folk fra vore egne sogne og
folk andre steder fra.
Vi præster har den politik, at vi gerne
tilbyder folk fra andre sogne at deltage i
det, som vi har, så vi ikke alle bruge ressourcerne på at lave det samme, men kan
have en bred palet af muligheder generelt.
Så vi synger og danser lidt omkring med
babyerne, beder et fadervor ved dødefon-

Børne bongo starter op efter nytår, og er
for børn fra ca 1 – 4 år, men har man lidt
ældre søskende, som har lyst til at være
med, skal de endelig komme med.
Vi synger, leger og hygger os lidt sammen i kirken, og vi får en bid lun mad,
som f.eks. pølsehorn og lignende, inden
vi slutter af.
Der er børne bongo i Karby kirke følgende datoer kl. 16.30: 7. januar, 21. januar,
4. februar, 25. februar, og 11. marts.
Man kan tilmelde sig børne bongo hos
Anna-Marie på tlf. 2274 1552
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Møder i Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg (I kirkehuset): 25/11-20 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde
Karby-Rakkeby-Tæbring (I Karby Kuber) :

25/11-20 kl. 17.00 Konstituering, 25/11-20 kl. 18.00 Menighedsrådsmøde

Udvalg
Gudstjenesteudvalg :

Lisbeth Kristensen, Lone Skovgaard Andersen, Christian Berwald, AnnaMarie Sloth.

Kirkebladsudvalg (i Kirkehuset) :
næste udvalgsmøde 15/2-21 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 15/3 2021, deadline 1/3 2021

Beboer side

Klub Viffen - Der er åben hver mandag og hver onsdag fra 13.45 til 16.00.
Viffen er til børn fra 4-5 og 6 klasse.
Gældende regler i forhold til corona - de samme som gælder i skolen.
VIF Motionscenter – stedet for alle som vil være Fit for Fight. Der er stadig plads på holdene i spinning, smidigheds- og boldtræning. Bliv medlem og
køb en chip så kan du benytte centeret lige når det passer dig.
Gå ind på www.vifmors.dk under motion og se hvornår der trænes i hold.

Beboer side
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KARBY BOGSAMLING
I KARBY KUBER (Ørndrupvej 50)
Åben hver mandag fra 14.30 - 17.00.
Der er kaffe på kanden, bare kom.
-man behøver ikke låne en bog
hilsen BOGHOLDET

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

T.O.R.F Borgerforening

BANKOSPIL i Klubhuset på Hedevej 6 AFLYST
22/11 Adventshygge kl. 14.00 i Forsamlingshuset og Byparken
27/12 Nytårsbad kl. 12.00 med vildmarksbad hos Søren Korsgaard

KHSR Husholdningsforening.

18/11 Tur til Nice4U, Sejerslev kl. 18.00,

28/1-21 Sangaften med Conny Cold i Hvidbjerghallens Cafeteria kl. 19.30
9/3-21 Morsø Oliemølle kl. 19.00, Samkørsel fra kirkerne kl. 18.30

Redsted Beboerforening.

25/11 Banko i Redsted Sognegård kl, 19.00 AFLYST
9/12 Julebanko AFLYST 13/12 Juletræsfest AFLYST

Fredags hygge i Karby Kuber
Er på stand by - vi ser tiden an .

Karby, Hvidbjerg og Redsted Ældreklub

Da plejecentret endnu ikke har fået lov til at åbne op p.g.a. corona, er der stadig ingen ældreklub i Hvidbjerg her i efteråret.
Hvornår der bliver mulighed for at mødes igen om onsdagen er i det uvisse.
Vi vil ringe til hver enkel, når der bliver mulighed for igen at mødes om onsdagen i
ældreklubben - indtil da pas godt på jer selv.
Mvh. Ella, Mary, Kirsten og Eva

Moderne Husmoderfællesskab Redsted

har valgt ikke at lave nogle arrangementer i år grundet Corona situationen.
Vi er stærkt tilbage med arrangementer i 2021

Syssel Cafe

Mvh Tanja

,

Tirsdage kl. 19 - 21.30 i Karby Kuber.

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
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Adresser for Sydvestmors Pastorat

Sognepræst
Christian Rønlev Berwald
Vindbakken 16, 7970 Redsted,
Tlf.: 9776 2111. mobil: 2762 8463,
e-mail: chrbe@km.dk.

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
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Gudstjenester november 2020 - marts 2021

15. November - 23. s eft. Trinitatis
Hvidbjerg kl. 10.15 CBR

Januar
1. januar - Nytårsdag
Redsted 16:00 CRB

22. November - Sidste s. i kirkeåret
Redsted kl.10.15 - AMS
3. januar - H.3.K. søndag
Karby 10:15 AMS
29. November - 1.s. i advent
Karby kl. 10.15 CBR
10. januar - 1. s.e. H3K
Hvidbjerg 10:15 AMS
December

6. December - 2.s. i advent
Hvidbjerg kl 10.15 - AMS

17. januar - 2. s.e. H3K
Redsted 10:15 CRB

13. december - 3.s. i advent
Redsted 10:15 CRB

24. januar - Sidste s.e. H3K
Karby 10:15 CRB

18. december Skoleafslutning
Hallen 10:00 AMS

31. januar - Septuagesima
Hvidbjerg 10:15 AMS

20. december - 4.s. i advent
Karby 10:15 AMS

7. februar - Seksagesima
Karby 10:15 CRB

24. december - Juleaften
Hallen 14:00 CRB
24. december - Juleaften
Hallen 15:30 AMS

14. februar - Fastelavn
Redsted 13:00 AMS

25. december - Juledag
Hvidbjerg 16:00 CRB

26. december - 2. Juledag
Redsted 10:15 AMS
27. december - Julesøndag
Hvidbjerg 10:15 CRB
31. december - Nytårsaften
Karby 15:00 AMS

21. februar - 1. s. i Fasten
Hvidbjerg 10:15 CRB
28. februar - 2. s. i Fasten
Redsted 10:15 CRB
7. marts - 3. s. i Fasten
Karby 10:15 AMS
14. marts - Midfaste
Hvidbjerg 10:15 CRB
21. marts - Mariæ bebudelse
Redsted 10:15 AMS

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

