KIRKE & SOGN

Foto: Ivan Hansen

INDHOLD
Særlige arrangementer
og gudstjenester
Anno horribilis eller?
Pastoratets fotoalbum
Vestervig Kirke genåbnet
Musikalsk foredrag om
Jeppe Aakjær

Koncerter
Nye medarbejdere
Salmestafetten
Sct. Thøgersgård
Menighedsrådsmøder
Gudstjenester

Nr. 1
Januar
Februar
Marts
2016

Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og
gudstjenester
Nytårsdag kl. 16.00 i Vestervig Kirke. Der vil være lejlighed til at ønske godt nytår i våbenhuset efter gudstjenesten med et lille glas champagne og et stykke kransekage.
3. januar festgudstjenester i Agger kl. 09.00 og Vestervig 10.30 for den nye rektor for kirkemusikskolen
og organist i pastoratet, Tine Fenger Pedersen. Tine Fenger Pedersen ved orglet og organist Hans Henrik
Larsen spiller på trompet i dagens anledning.
21. januar sogneaften kl. 19.30 i Sognehuset, om Jeppe Aakjær, fortalt og sunget af Jeannet Ulrikkeholm. Dette afholdes i samarbejde m. Folkeuniversitetet. (se mere herom inde i bladet).
31. januar kl. 10.30 tema-gudstjeneste i Vestervig Kirke: ”Mit kære barn: Pas på dit liv”. Organist Hans
Henrik Larsen ved orglet og Rockgruppen, De Sorte Får, vil også medvirke. En gudstjeneste for konfirmander, forældre og bedsteforældre mf. Pastoratets fællesgudstjeneste.
7. februar kl. 17.00 gudstjeneste i Agger Kirke, efterfølgende spisning i beboerhuset og menighedsrådet
aflægger beretning.
28. februar kl. 10.30 i Vestervig Kirke er tidligere rektor for pastoralseminariet i København, Mogens
Lindhardt, gæsteprædikant. Mogens Lindhardt er i dag tilknyttet Københavns stift. Mogens Lindhardt har i
mange år foruden rektorstillingen bl.a. undervist kommende præster i homiletik (teorien om prædikenen og
den kristne forkyndelse). Mogens Lindhardt har senest forfattet bogen: ”Trinitatis, en homiletisk rejseberetning« i trinitatistidens tekster.
2. marts sogneaften kl. 19.30 v/tidligere hospitalspræst Preben Kok.”Skæld ud på Gud” (se mere herom
inde i bladet).
9. marts sangaften kl. 19:30 i Sognehuset. Vi synger foråret og påsken ind (højskolesangbogen og salmebogen). Ved Hans Henrik Larsen og Claus Nybo. Der bydes på en kop kaffe og kage. Efter kaffen kan
man ønske sig en sang. Se endvidere herom inde i bladet.
Påsken i pastoratet: Skærtorsdag: Agger 17.00; Vestervig 19.30; Langfredag: Agger 09.00; Vestervig kl.
10.30; Påskedag: Vestervig 09.30; Agger 10.30.
2. påskedag (pastoratet) Vestervig kl. 10.30, påsken i ord og musik.
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Anno horribilis eller?
2015 har efter nogens mening været et belastet år for
Folkekirken – først med præsten der ikke troede på Jesu
opstandelse fra de døde, og senest præsten, der mener,
at troen på reinkarnation er forenelig med den kristne forkyndelse (i Folkekirken).
En undersøgelse blandt folkekirkemedlemmer har vist, at
ca. 17 % af dens medlemmer tror på reinkarnation. Nu
er Folkekirken en kirke, der er åben for enhver, der søger den. Og som sådan stilles der ikke krav til det enkelte
menneske – det kan komme og gå frit og er altid velkommen i kirken.
Men den frihed gælder ikke for kirkens præster. De er
bundet af at forkynde evangeliet rent og purt – og herunder er ikke en forkyndelse af troen på reinkarnation.
En kvinde tonede frem på en af vore tv-kanaler for nogen
tid siden i forbindelse med sagen om reinkarnation. Her
fortalte hun om et tidligere liv, hvor hun var blevet dømt til
døden ved stening. Det besynderlige ved den fortælling
var, at man ikke i den pågældende kultur brugte stening
som henrettelsesmetode.
Det er som om, at mange af de beretninger, folk kommer
med omkring et tidligere liv, ofte vedrører et spændende
og dramatisk liv. Et liv, der står i kontrast til det liv, man har
her og nu – midt i al sin trælse trummerum og grå hverdag. Og i det lys er det vel ikke så mærkeligt, at man kan
fristes til at drømme sig til eksotiske tilstande i et tidligere
liv.
Tager man videnskaben på råd – så er ethvert menneske
en unik person – aldrig før skabt – og vil aldrig siden igen
kunne blive skabt. Det indebærer, at dette individ/den sjæl
heller ikke legemligt set kan opstå igen til en ny jordisk eksistens. Og dermed må enhver tanke om en sjæl, der kan
vandre fra legeme til legeme, forstumme.
Den kristne kirke bekender i sin trosbekendelse sig til: Vi
tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og det gør vi,
fordi det netop er dette unikke enkelte menneske, som

du og jeg en gang er, der kaldes til opstandelse i troen på
Jesus Kristus, som den der brød gravens sejl.
At vi tror kødets opstandelse er ikke fordi, vi ikke ved at
kødet skal forgå, men fordi Jesu ord vil fastholde os i troen
på, at dette jordiske liv rækker ud over døden. Ikke i et nyt
legeme og et nyt liv her på jord, men i Kristus, og hvad det
vil sige, ved kun Gud.
Således er den tomme grav påskemorgen fundamentet
for en kristen tro, en tro på at Jesus er opstandelsen og
livet, og at enhver som lever og tror på ham aldrig i evighed skal dø.
Og det er Jesu opstandelse fra de døde, der føder Guds
ord ind i verden, og uden hans opstandelse fra de døde,
var der intet ord fra Gud.
Claus Nybo
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Pastoratets fotoalbum...
Genindvielse af Vestervig Kirke
22. november

Fanen bæres ud.

Biskop Henning Toft Bro ved festgudstjenesten 22. november.

Claus Nybo, Provst Jens F. Munksgaard og Jørgen Kjærgaard.

Fra den efterfølgende frokost på Thinghuskroen.
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Et sidste tilbageblik på den nu afsluttede renovering af
Vestervig Kirke
Midt i september blev afdækningen af
gulvene fjernet og gulvet fra indgangen
til prædikestolen i midterskibet blev fornyet, mens resten af gulvene blev afslebet og høvlet samt sæbebehandlet
et par gange. Herefter gik man i gang
med at sætte inventaret på plads og
afsluttede så med den sidste finish fra
malerens side.
Forsatsvinduerne blev sat i, og det eneste der manglede var nu strømmen til
de oplukkelige vinduer.
På det tidspunkt gik man også i gang
med det store projekt omkring etablering af den faste belægning fra portalen
til kirkens hovedindgang og videre til
kapellet og toiletterne.
Omkring 20 okt. blev bænkene i midterskibet opstillet og fik den sidste gang
maling.
Det nyrenoverede epitafie blev hængt
tilbage på sin vante plads overfor prædikestolen. Selve prædikestolen blev
afrenset og alle lysekroner hængt på
plads, på nær en som måtte vente,
pga. et stillads som først skulle nedtages.
Derefter fik våbenhuset en lille opfriskning.
Den 18. nov. holdt vi det 19. byggemøde som var et afleveringsmøde.
Menighedsrådet er enige om, at resultatet er rigtig godt, og at vi nu kan
glæde os over resultatet, og til at kirken
igen kan varetage alle de daglige funktioner, der høre vores kirke til. Det er
vores håb, at mange igen vil gøre brug
af kirken.

Det har været en rigtig spændende opgave at være med
til, og vi glæder os over den store gensidige respekt og hensynsfuldhed,
håndværkerne har haft for hinanden.
Det har betydet, at der hele vejen
igennem projektet har kunnet holdes
det rette fokus.
Afsluttende blev der så holdt indvielse
22. nov. Først med en festgudstjeneste
med biskoppen som prædikant, og herefter for de som tilmeldte sig afholdte
vi frokost på Tinghuskroen. Begge steder med rigtig flot deltagelse. På kroen
havde adskillige bedt om ordet, og alle
roste resultatet meget.
En dejlig eftermiddag med tid til hygge
og samvær.
Kirkeværge Mogens Jensen

Velkommen tilbage
i kirken
Vi har nu langt om længe taget Vestervig Kirke i brug igen efter den store renovering. Det har været en stor opgave
for menighedsrådet - der er brugt meget tid på at diskutere og se på små
og store detaljer lige fra loftsbjælker til
lysestager og farvenuancer. TAK til menighedsrådet for et rigtig godt samarbejde med den proces. Også en stor
tak til alle håndværkerne for jeres måde
at klare opgaven på. Det har været en
fornøjelse at arbejde sammen med jer. I
har gennem hele forløbet være gode til
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at snakke sammen og finde fælles løsninger for hvornår og hvordan tingene
bedst kunne laves. Tak til Ivan og det
øvrige kirkegårdspersonale for at være
med til at have det daglige overblik. Tak
til Agger menighed for at vi måtte bruge Agger Kirke både almindelige søndage og ved begravelser m.m.
En stor kirke har altid noget der skal ses
på. Vi mangler stadig kalkmalerierne.
Der går vi i gang med forundersøgelser
her i foråret - efter konfirmationen. Vi er
bevilget penge fra Augustinusfonden
til dette arbejde. Altertavlen var ringere
end først antaget, derfor skal vi have
søgt flere fondsmidler før vi kan blive
helt færdig med renoveringen af den.
Hynden på knæfaldet skulle have haft
mere fyld. Det bliver der rettet op på i
det nye år.
Jeg vil gerne opfordre til, at hvis man
som kirkegænger oplever problemer
med lys, lyd, varme eller andet i kirken
så sig det til kirkens personale, så vi
måske kan rette op på det.
Godt nytår
Margit Nørgaard

Konstituering
Konstitueringen i både Agger og
Vestervig Menighedsråd er uændret.

Vestervig Sogn
IM SAMFUNDET
Alle bydes velkommen til følgende
arrangementer. Hvor andet ikke er anført,
holdes møderne i missionshuset,
Vestergade 23.
Alle møder begynder kl. 19.30.

Januar
Onsdag den 6.: Samtalemøde:
Ro
merbrevet kap. 15.
Tirsdag den 12.: Alliance-bedeuge.
Onsdag den 13.: Alliance-bedeuge.
Torsdag den 14.: Alliance-bedeuge.
Onsdag den 20.: Samtalemøde: Romerbrevet kap. 16.
Fredag den 22. og lørdag den 23.:
Mandsstævne i Bedsted. Program
kan fås i missionshuset.
Onsdag den 27.: Samtalemøder i hjemmene hos Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1 og Minna og Erling
Herbst, Irgensvej 4. 1. korinterbrev
kap.1.
Februar
Onsdag den 3.: Kredsmøde i Bedsted
Missionshus v/generalsekr. i KFS Robert Bladt, Ødsted.
Onsdag den 10.: Samtalemøde: 1. korinterbrev kap. 2.
Onsdag den 17.: Ferie.
Onsdag den 24.: Generalforsamling.
Tale v/Niels Mogens Sloth.
Marts
Tirsdag den 1.: Møde v/missionær Simon Overgaard Pedersen.
Onsdag den 2.: Møde v/sognepræst
Lillian Risum.

Torsdag den 3.: Møde v/pastor Erik
Bennetzen.
Onsdag den 9.: Samtalemøder i hjemmene hos Chr. Brogaard, Hurupvej
13 og Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. 1.
korinterbrev kap. 3.
Tirsdag den 15.: Kredsrepræsentantmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Onsdag den 16.: Samtalemøde. 1. korinterbrev kap. 4.
Onsdag d. 30.: Bibelkursus i Hurup.
Torsdag d. 31.: Bibelkursus på Jegindø
Begge aftener v./fhv. efterskoleforstander Georg Kjeldsen, Århus.

KFUM-SPEJDERNE
Bæver (0. og 1. kl)
Torsdag 17.00 - 18.30
Karin 2945 1502
Ulve ( 2. og 3. kl.)
Tirsdag 18.30 - 20.00
Hanne 2485 8026
Junior (4. og 5. kl.)
Mandag 19.00 - 21.00
Eva 6133 7760
Spejder (fra 6. kl.)
Mandag 19.00 - 21.00
Ole 2058 8687
Klan
Møde hver anden onsdag
Eva 6133 7760
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Agger Sogn
I.M.Samfundet i Agger
Hvor intet andet er anført afholdes møderne kl.19.30 i missionshuset.
Ønskes kørelejlighed, ring til Konrad,
Tlf. 97 94 25 37.
Velkommen!

Januar
12. - 14.: Bedeuge.
Onsdag den 20.: Nabosamtale øst: v/
Gunner og Helga – vest: v/Hans og
Wendy.
22. - 23.: Mandsstævne i Bedsted.
Onsdag den 27.: Generalforsamling.
Februar
Onsdag den 3.: Kredsmøde i Bedsted
missionshus v/Teolog Robert Bladt,
Ørsted.
10. - 13.: Missionsuge.
Onsdag den 10. v/sognepræst Robert
Enevoldsen, Holstebro.
Torsdag den 11. v/sognepræst Brian
Christensen, Holstebro.
Fredag den 12. v/indremissionær Heri
Elttør, Aulum – Connection medvirker.
Lørdag den 13. v/indremissionær Preben Sørensen, Viborg.
Onsdag den 24.: Nabosamtale øst: v/
Anny og Gunnar - vest: v/Karen J. og
Konrad.
Marts
Onsdag den 2.: Foredrag i Sognehuset
v/sygehuspræst Preben Kok.
Onsdag den 9. Foredrag v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby.

Onsdag den 16.: Nabosamtale øst: v/
Ragna og Anker – vest: v/Gert og
Aase.
Onsdag den 30.: Bibelkursus i Hurup
Missionshus v/Georg Kjeldsen, Århus.
Torsdag den 31.: Bibelkursus i Jegindø
Missionshus v/Georg Kjeldsen, Århus.

sømandskredsen
Januar		
Mandag den 18.
Februar
Mandag den 1. og mandag den 29.
Marts
Mandag den 14.

»Alting kan blive bedre«, siger man,
men det er ikke rigtigt. Meget kan
blive bedre - men det er ikke alting,
der kan blive bedre. Indholdet i denne tankegang er blevet moderne. Vi
vil gerne lade som om, vi har magten
over tingene og kan kontrollere dem.
Preben Kok peger på, at når vi fastholder, vi er Guds børn, der har barneret i forhold til vores Far i himlen,
så sættes der en naturlig grænse for,
hvor meget der kan forlanges af os...
Når vi ligger det, vi ikke selv magter
i Guds hånd, har vi den bedste medicin mod stress og udbrændthed.
Disse tanker er beskrevet i Preben
Koks bog ”Skæld ud på Gud”. Kom
og hør foredraget den 2. marts
kl.19.30.

Musikalsk foredrag om Jeppe Aakjær
I et samarbejde mellem
Folkeuniversitetet og Agger og
Vestervig Menighedsråd
afholdes dette foredrag
den 21. januar kl. 19.30, i Sognehuset
Vestervig.
Jeppe Aakjærs sange er en kendt og skattet del af den danske sangskat. For 150 år
siden blev han født i Salling.
Jeannet Ulrikkeholm maler et musikalsk portræt i løbet af aftenen. Hvem var han egentlig denne jyske fortæller, samfundsdebattør
og digter?
Hvilken politisk betydning fik hans værker?
Og hvad forbandt Jeppe Aakjær og Carl
Nielsen, som var han yndlingskomponist?
Disse spørgsmål uddybes gennem selvbiografierne: Fra min Bitte – Tid, Drengeår og Knøseår. Når det dages m.m. og novellesamlingen: Vadmelsfolk, som består af
fortællinger, der er udgivet i 1900. Gården og
husmandsstedet er universets centrum. Der er
fornærede bønder, gæve bondekoner, segnefærdige hyrdedrenge, unge piger, der må gifte
sig med gamle, grimme mænd.
Det er jysk, når det er bedst, som Jeannet Ulrikkeholm siger.
Hun bor i Tåstrup, er cand.mag. i fransk og
italiensk – nu freelance foredragsholder, forfatter og sanger.
Jeannet synger og spiller selv på guitar og guitarlut og publikum er med på fælles sange.
Hun var sidste år i Thy og kan derfor anbefales
som en meget dygtig og farverig formidler af
sit emne
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K on c e r t e r
Vestervig:
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30
Koncert med musikstuderende fra Folkemusikkonservatoriet i Esbjerg - Entre
kr. 125.
En koncert med fremtidens folkemusikstjerner, nemlig musikstuderende
fra Folkemusikkonservatoriet i Esbjerg.
Det eneste af sin art i landet. En koncert, hvor de 16 musikere både spiller
i mindre grupper, og hvor hele ensemblet spiller sammen. En afvekslende
koncert med mange genrer inden for
folkemusikken. Mødet med publikum
er en stor del af studiet, og derfor kan
de folkemusikstuderende ofte ses og
høres ved koncerter rundt om i landet.
Koncerten arrangeres i samarbejde
med Thy Folkemusik.
Søndag den 24. januar 14.00
Koncert med Landskoret - Entré kr. 50
Landskoret blev dannet som en del
af Folkekirkens Ungdomskor i februar
2003. De har udgivet tre CD’er og været på turné i bl.a. Island og Tyskland
samt givet talrige koncerter herhjemme. Fra oktober 2015 er det et fritstående kor med ambition om at dyrke og
udbrede den ligestemmige korsang på
højt niveau i Danmark såvel som i udlandet.
Koret har ca. 35 medlemmer i alderen
12-22 år, udvalgt blandt nogle af de
bedste sangere i landets ligestemmige
kor. Landskoret giver de dygtige sangere store udfordringer, uddannelse,
udvikling og et spændende socialt fællesskab. Koret samles til øve-weeken-

Arrangementer

der seks gange om året og en uge i
sommerferien.
Landskoret deltog i ”The 2nd European Choir Games” (den europæiske
kor-olympiade) i Magdeburg, Tyskland
sommeren 2015. Her vandt de guld i
samtlige fem konkurrencer de stillede
op i og blev kåret som europamestre i
”Ungdomskor for Lige Stemmer”.
Sigrid Damsager har været Landskorets dirigent siden august 2013.
Søndag den 6. marts kl. 19.30
Koncert med Struer Brass Band - Gratis adgang
Struer Brass Band blev stiftet i 1982
og består af ca. 30 medlemmer. Repertoiret spænder typisk over originale
brass band-kompositioner, en enkelt
frisk march, filmmusik, ballader, populærmusik og hymner. Orkestret har sin
egen koncert et par gange årligt og 1-2
kirkekoncerter rundt i landsdelen. Endvidere deltager orkesteret i forskellige
arrangementer som f.eks. ved åbningen af kulturfestival Mørket.
Struer Brass Band har flere gange været på koncerttur i udlandet. Den seneste gik til Berlin, hvor det var en stor
oplevelse at spille foran Brandenburger
Tor. Orkestret dirigeres af Birgit Damgaard, som er uddannet klassisk trompetist fra Nordjysk Musikkonservatorium.
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Agger kirke:
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30
- Kyndelmisse
En aften med sange, salmer og
tekstlæsninger om lys og mørke.
Kirkens personale står for aftenen.
Vestervig/Agger
sognehus:
Onsdag den 9. marts kl. 19.30 Sangaften
Vi synger salmer om foråret og den
kommende påskehøjtid. Der vil
være både kendte og nye salmer,
ligesom det vil være muligt at ønske en salme.

Medarbejder på
Vestervig kirkegård
Orla Brogaard fra Hurup blev ansat
som gartneri-arbejder på kirkegården d. 1. juli 2015.
Han kommer med gode erfaringer
til arbejdet efter mange års ansættelse på andre kirkegårde.
Vi håber Orla vil trives i jobbet ved
Vestervig Kirke i samarbejde med
ansatte ved kirken, kirkegården,
menighedsrådet og i mødet med
besøgende på kirkegården og i kirken.
Vi ønsker dig velkommen.
Vestervig Menighedsråd
Ketty Sørensen

Ny organist
Kære menighed
Det er med stor forventning og glæde, at jeg d. 3. januar sætter mig ved
orglerne i jeres kirker ved mine første
gudstjenester som organist her. Jeg ser
frem til samarbejdet med præst, organistkollega og kirkebetjening samt mødet med min nye menighed og menighedsråd i Vestervig og Agger kirker, idet
samarbejdet med organist Hans Henrik
Larsen vil fortsætte, som det var i Ivar
Mælands tid, nemlig i et duo-samarbejde omkring begge kirker.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg har
været fastansat organist siden 1992,
først i Voel/Svostrup kirker v. Silkeborg,
derefter i en periode på 15 år i Grønbæk/Ans kirker og senest som organistassistent v. Skive og Vor Frue kirker.
Herudover har jeg virket som koncertmusiker i diverse sammenhænge - jeg
er uddannet både pianist og organist
fra Det jyske Musikkonservatorium - og
som underviser ved Vestervig Kirkemusikskole. Flere gange har jeg gæstet
Vestervig Kirkes sommerkoncerter og
senest optrådt ved Carl Nielsen koncerten i Agger kirke i juni måned. Her
oplevede jeg stedets fine kor samt menighedens levende fællessang, som jeg
glæder mig til at nyde under de kommende gudstjenester.
Privat er jeg enke med to voksne børn,
som ikke flytter med mig til Vestervig,
når jeg får flytning og salg af min nuværende bolig i Ans endeligt på plads.
Til gengæld vil I komme til at møde min
ven Steen, som har sommerhus i Vorupør.

Med håbet om at vi må dele berigende
stunder i begge kirker
Tine Fenger Pedersen

Tine spiller 1. gang ved gudstjenesterne søndag d. 3. januar.
Velkommen iblandt os.

Der skal lyde et varmt velkommen til
Tine Fenger Pedersen.
Både Agger og Vestervig Menighedsråd er utrolig glade for, at det er lykkedes at besætte rektorstillingen på
Kirkemusikskolen med en person, der
også kan og vil indgå som organist ved
vore kirker.

Samtidig skal der lyde en rigtig stor
TAK til Hans Henrik Gramstrup Larsen
for den ekstra indsats, du har ydet i
de 2 år, der er gået siden Ivar Mæland
stoppede.
Ragna Nilsen & Margit Nørgaard

Salmestafet
Siden Salmestafetten i oktober 2014 er gået på skift, er der skrevet fine artikler
og begrundelser for deltagernes yndlingssalme. Nu har de to menighedsråd
sendt stafetten til mig som afslutning for denne gang. Som kirkesanger i en
årrække i både Vestervig og Agger kirker har jeg sunget mange salmer. Alle
omhyggeligt valgt og sammensat af 3 meget forskellige sognepræster til både
1. og 2. tekstrækkes søn - og helligdage og øvrige kirkelige handlinger. Man
kommer derfor godt rundt i salmebogens hjørner… og kan endda stadig møde
en salme for første gang! Så, det er svært at vælge én yndlingssalme. Dem
har jeg mange af…. også de kernesalmer, som allerede er ”valgt” af de andre
deltagere.
I skrivende stund er Vestervig Kirke genåbnet med festgudstjenesten på den
sidste søndag i kirkeåret. DS 274 Rejs op dit hoved, al kristenhed - sunget i
kirken og DS 717 I går var hveden moden - sunget ved det efterfølgende arrangement på Thinghuskroen, er endnu 2 yndlingssalmer, som det vil føre for
vidt at gengive.
Dejligt igen at kunne synge i begge kirker. Nu følger advent - og juletidens
mange kendte og dejlige salmer. Jeg vil fremhæve DS 131 En af de ny salmer,
som desværre endnu ikke er sunget ind.
Lisbeth Smedegaards stærke, billedsprog samler hele kristendommen i 5 vers
og Erik Haumanns melodi fuldender den dramatiske tekst.
Når dette læses er det blevet Nytår. Derfor vælger jeg også Grundtvigs Nytårsdigt DS 712. Denne salme synges jo kun få gange, men altid lige indtrængende
og højtideligt ved nytårsgudstjenesterne.
Godt Nytår! Birte Aarup
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Kirkelige handlinger
fra 7/8 – 13/12 2015

I sognene
har vi taget
afsked med
Ejner Poulsen, Agger Kirke
Jørgen Kjærgaard Nielsen, Visby kirke
Verner Toft, Agger Kirke
Vagn Pedersen, Agger Kirke
Helene Christensen, Agger Kirke

Tillykke med dåben ønskes
Erik Elleman Nørgaard Jespersen,
Vestervig kirke
Saseline Anderschou Dalgaard,
Vestervig kirke
Thea Elise Yde, Vestervig kirke

Sct. Thøgersgård
Det sker i januar:
Ti. 05.:

Klubeftermiddag i træningssalen
kl. 14.00.
To. 07.: Høreomsorg kl. 13.45.
Ti. 12.: Klubeftermiddag. Hyggeeftermiddag m/missionær kl. 14.00.
Ti. 19.: Klubeftermiddag i træningssalen
kl. 14.00.
Ti. 26.: Klubeftermiddag. Gudstjeneste
kl. 14.00.
Det sker i februar:
Ti. 02.: Klubeftermiddag. Smartex
– tøjsalg og modeshow kl. 14.00.
Ti. 09.: Klubeftermiddag. Fastelavnseftermiddag kl. 14.00.
Uge 7: Fra 15. - 19. ferielukket.
Ti. 23.: Klubeftermiddag. Gudstjeneste
kl. 14.00.
Det sker i marts:
Ti. 01.: Klubeftermiddag i træningssalen
kl. 14.00
Ti. 08:: Klubeftermiddag. Hyggeeftermiddag m/missionær kl. 14.00.
To. 10.: Høreomsorg kl. 13.45.
Ti. 15.: Klubeftermiddag i træningssalen
kl. 14.00.
To. 17.: Sidste tilmelding til påskefrokost
kl. 12.00.
Ti. 22.: Påskefrokost (se nærmere i
husavisen) kl. 11.15.
Ti. 29.: Klubeftermiddag. Gudstjeneste
Kl. 14.00.
Aktiviteterne er for beboerne og for pensionister i området.
OBS! Der kan ske ændringer / tilføjelser i
programmet – se husavisen og info-board
ved hovedindgang.
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Kaffe til eftermiddagsarrangementer kan
købes til 20,- kr.
Kørsel til klubeftermiddage bestilles senest
mandag kl. 12.

Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
Torsdag 21. januar 2016:
Sangeftermiddag på Sct. Thøgersgaard kl. 14.00 med duoen Tow for
Sjow (Helle og Roald Jensen)

NYTÅRSFEST
Torsdag den 14. jan. kl. 18.00
I Sognehuset
Igen i år vil vi gerne mødes og fejre
starten på det nye år.
Menu: Indbagt farsbrød med båd
kartofler, champignonsovs og salat
fra Thinghuskroen. Bagefter kaffe/
te med kage.
Underholdning: Hørdum og Skyums kirkekor
Prisen er: 70 kr. for voksne og 35
kr. for børn.
Drikkevarer kan købes til rimelige
priser.
Tilmelding: Senest 10. jan. til aasekrogsgaard@gmail.com eller tlf.
97941634 – 20449835
Venlig hilsen
Vestervig Håndværker- og Borgerforening - Menighedsrådet

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

Sognepræst:
Claus Nybo
Præstegårdsvej 8, 7770 Vestervig
Tlf. 97 94 11 12 . E-mail: CNY@km.dk

Agger:
Tirsdag 26.1. kl.19.00 og torsdag 10.3.
kl. 18.00 i Graverhuset.

Afløser:
Tlf. 97 95 90 09.

Vestervig:
Tirsdag d. 26.1. kl. 16.00, torsdag d.
3.3. kl. 15.00 og onsdag d. 30.3. kl. 16.00.

Vestervig
www.vestervig-kirke.dk
Menighedsrådsformand:
Margit Nørgaard, Klostermøllevej 65, Oksenbøl, 7770 Vestervig.
Tlf. 97 94 14 03 / 22 58 08 86. E-mail: aldershv.pm@gmail.com
Kasserer:
Ella Sørensen, Klostermøllevej 71,
7770 Vestervig. Tlf. 97 94 12 46. E-mail: ella-s@mail.dk

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn

Kirkeværge:
Mogens Jensen, Vestervigvej 10, 7755 Bedsted
Tlf. 97 94 52 04
Kirkegårdsleder:
Ivan Hansen.
Træffes på tlf. 24 25 62 03 - hverdage i arbejdstiden
E-mail: vestervigkirke@mail.dk

afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: hab@altiboxmail.dk
senest den 8. februar 2016

Organist ved begge kirker:
Hans Henrik Larsen,
Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 80 56 eller 26 60 86 60

Indsamlinger

Agger
www.agger-kirke.dk
Menighedsrådsformand:
Ragna Nielsen, Langholmvej 1, Agger - Tlf. 97 94 25 54
E-mail: ragna_nielsen@hotmail.com

Agger/Vestervig:
28. sept.: Høstoffer..........................................6530,00 kr.
11. okt.: Menighedsfakultetet............................221,00 kr.
1. nov.: Danske sømands- og udlandskirker ....455,00 kr.

Kasserer:
Agnethe Andersen, Enebærvej 6, Agger
Tlf. 97 94 27 11.
E-mail: netheogpeder@gmail.com
Kirkeværge:
Gunnar Meier Nielsen, Lyngvej 1, Agger
Tlf. 97 94 23 97.
E-mail: lyngvej1@mail.mira.dk

Torsdagseftermiddag

Graver:
Graverhuset, Porsevej 6, Tlf. 29 26 84 94
Torben Pedersen, Lodbjergvej 18,
7770 Vestervig, tlf. 24 98 37 46
E-mail: torben.pedersen4@altiboxmail.dk

11. februar kl. 14.30
En fortælling om byerne ved Agger og forbindelsen til Thyborøn v/Gitte Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv.
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Gudstjenester - vestervig og agger

Januar
01.01.:

03.01.:

10.01.:

17.01.:

24.01.:
31.01.:

Februar
07.02.:

14.02.:

21.02.:

Nytårsdag - Matt. 5, 5-13
Agger 14.30 - Indsamling. Bibelselskabet
Vestervig 16.00 - Indsamling. Bibelselskabet
Se endvidere herom på s. 2
Hellig 3 konger – Matt. 2, 1-12
Vestervig 10.30, kirkekaffe
Agger 9.00
Begge steder festgudstjeneste, se s. 2
1. s. e. H3K – Mark. 10,13-16
Agger 10.30 - Ole Jensen.
Indsamling Missionen for hjemløse. Kirkekaffe
S. s. e. H3K – Johs. 12, 23-33
Agger 10.30 - Jørgen Kjærgaard
Vestervig 09.30 - Jørgen Kjærgaard
Septuagesima – Matt. 25, 14-30
Agger 10.30 - Indsamling Kirkens Korshær.
Seksagesima - Mark. 4, 26-32
Vestervig 10.30 (pastoratet) - Indsamling
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Konfirmandgudstjeneste, se s. 2
Fastelavn – Luk. 18, 31-43
Vestervig 10.30
Agger 17.00 - Indsamling Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Kirkefrokost, se s. 2
1. s. i fasten – Luk. 22, 24-32
Vestervig 10.30
Agger 09.00
2. s. i fasten – Mark. 9, 14-29
Agger 10.30
Vestervig 09.30 - Indsamling Kofoed Skole

28.02.:

Marts
06.03.:

13.03.:

20.03.:

24.03.:

25.03.:

27.03.:

28.03.:

3. s. i fasten – Johs. 42-51
Vestervig 10.30 - Gæsteprædikant tidligere
rektor for pastoralseminariet i København,
Mogens Lindhardt, se endvidere s. 2

Midfaste – Johs. 6, 36-37
Agger 10.30, kirkekaffe
Vestervig 09.30
Maria bebudelse – Luk. 1, 46-55
Vestervig 10.30 Indsamling Folkekirkens
Nødhjælp
Agger 09.00
Palmesøndag – Mark 14, 3-9
Agger 10.30
Vestervig 09.30
Skærtorsdag – Johs. 13, 1-15
Agger 17.00
Vestervig 19.30
Langfredag Luk. 23, 26-49
Vestervig 10.30
Agger 09.00
Påskedag – Matt. 28, 1- 8
Agger 10.30
Vestervig 09.30 - Indsamling KFUM og KFUK
2. Påskedag – Johs. 20, 1-18
Vestervig 10.30
Pastoratet – Musikgudstjeneste, se s. 2

Kirkebil

Vestervig - Agger:

Gratis kirkebil kører til alle gudstjenester.
Ring til: Hurup Taxi - tlf. 97 95 12 73 inden
lørdag kl. 18.00 eller søndag 9.30-10.00.
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