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Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og gudstjenester
14. august kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste i Sct. Thøgers kirketomt.
21. august Højmesse i Vestervig kl. 10.30. Efterfølgende pastoratets sogneudflugt.
28. august kl. 10.30. Højmesse i Vestervig Kirke; prædikant tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen.
Elisabeth Dons Christensen var biskop i Ribe stift i perioden 2003-2014. I dag er hun en skattet foredragsholder og skribent, bl.a. i Kristelig Dagblad og har bl.a. skrevet bogen »Det sårbare samliv«, Rosinante 2006.
Elisabeth Dons Christensen er vokset op på en gård på Vejlekanten. Hun fortæller om sin barndom, at hun
var en udadvendt, glad sjæl, der altid sang og kvidrede og måtte derfor ofte høre sin mor sige på sit jyske,
at »den fowl, dæ synger så tjelle om morgenen, tar’ æ høgh inden awten!« Det lys og den livsglæde stråler
stadig ud af Elisabeth Dons Christensen. Der afsluttes med kirkekaffe i våbenhuset.
18. september kl. 10.30: Fangst- og høstgudstjeneste i Agger Kirke.
25. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Vestervig Kirke. Uggis kvintet medvirker.
Indskrivning af konfirmander finder sted tirsdag den 23. august i sognehuset (det gamle
apotek i Vestergade 4) fra kl. 16.00 til kl. 18.00. Man kan også indskrive sit barn ved at henvende sig i
præstegården (undtaget i perioden 4/7- 22/7), eller via mail til cny@km.dk

Sange ved havet 2016 - De sorte Huse
Fem søndagaftner i juli og august indbyder Agger Fiskeriforening i samarbejde med Agger Menighedsråd alle til at
samles ved signalmasten i Agger, primært for at synge vores kendte og elskede danske sommersange.
En fast gæst på pladsen er »Mary« som smuk og vedholdende spejder over havet med tanke på, om den søfarende kommer vel i land. Alle aftner begynder kl. 20.30 - første gang vi samles er 10. juli 2016.
PROGRAM
Søndag den 10. juli kl. 20.30 - Søndag den 17. juli kl. 20.30 - Søndag den 24. juli kl. 20.30
Søndag den 31. juli kl. 20.30 og Søndag den 7. august kl. 20.30
Skulle vejret ikke være til sang i det fri, holdes arrangementet i MADPAKKEHUSET ved DE SORTE HUSE Aalumvej
i Agger.
ALLE er meget velkommen - ingen entré.
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Ateisten og Gud
Ateistisk selskab har ført en kampagne imod kristendommen – specielt møntet mod Den Danske Folkekirke. Ud
med Gud – for han findes ikke, er deres motto.
Ateisternes talsmand, komikeren Anders Stjernholm, er
en naiv mand. Han tror, at han kan løse konflikten med
de fundamentalistiske islamister ved at bekæmpe kristendommen. Som han udtalte det til en avis for nogen tid
siden: Jo flere, der fægter med korset herhjemme - jo flere
vinker tilbage med Koranen.
Som om Islam i Danmark bare er en lidt ophedet modreaktion imod Folkekirken – imod kristendommen fra en
ellers fredselskende religion. Ateisterne har ikke fattet ret
meget af hvad Islam står for, endsige fattet hvad, der har
skabt vort land, nemlig den evangeliske-lutherske tro, på
hvilken vores grundlov hviler. En lov, som han og hans
trosfæller egentlig synes er fortræffelig. De forstår ikke, at
de træder sig selv over tæerne og går Islams og intolerancens ærinde.
Filosoffen Nietzsche har rammende beskrevet, hvor ligegyldig forestillingen om Gud var blevet blandt moderne
mennesker. Han stiller spørgsmålet om, hvor Gud er blevet af i menneskets liv og giver selv svaret på sit spørgsmål ved at vise, at det mødes med ligegyldighed og hovmod. I bogen ”Den muntre videnskab”, fra 1882 skriver
han således om “Det skøre menneske”:
Har I ikke hørt om det skøre menneske, der ved højlys dag
tændte en lygte, løb hen på torvet og uophørligt skreg:
”Jeg søger Gud! Jeg søger Gud!”. Da der just der stod
mange samlet, der ikke troede på Gud, vakte han stor
latter.
”Er han da blevet væk”? Spurgte den ene. ”Er han faret
vild som et barn?” Spurgte den anden. ”Eller holder han
sig skjult?” – således skreg de op og lo sammen af ham.
Det skøre menneske råbte da: ”Hvor er Gud henne? Jeg
skal sige jer det! Vi har slået ham ihjel – I og jeg! Strejfer vi

ikke omkring som gennem et uendeligt intet? Ånder det
tomme rum ikke på os? […]Gud er død! Og vi har slået
ham ihjel! Hvordan trøster vi os, vi mordere over alle mordere?”.
Her tav det skøre menneske og så igen på sine tilhørere.
Også de tav og så forundret på ham. Til sidst kastede han
sin lygte på jorden, så den gik itu og lyset slukkedes.
Som forfatteren Martin A. Hansens udtrykte det: Man skal
værne om den arv, man er født til. Fordi den er det nationale fællesskabs legale arv. Er frihedens og retfærdighedens arv.
Det er vores åndelige og kulturelle værdier, vores kristne
kulturarv, der skal udgøre den grundvold, som alene kan
værne os imod ateisternes dumhed, intolerance, fascisme
og fundamentalistiske trosretninger, der vil omstyrte vores
land. Gud lever – om end du slukker hans lys. Det er
således den enkeltes valg om Gud skal bevare Danmark.
Claus Nybo
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Pastoratets fotoalbum...

Gruppebillede af årets konfirmander fra Agger og Vestervig Sogne.
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Nyt fra kirken og kirkegården
Af nyt omkring kirken kan nævnes at altertavlen nu er pillet ned og sendt til reparation hos konservator Karsten Vekkelsø i Odense som anslås at ville vare
ca. et halvt år. Det store problem er, at
den er stærk angrebet af borebiller.
Burdurstenene i den nye belægning er
ikke helt lagt som tegningen viste. Vi
mente ikke det gjorde så meget, men
arkitekten ville have det rettet. Desuden
er nogen af furerne ikke som de skal
være, også det bliver rettet.
Brønden som led skade da stilladset
væltede bliver nu genopført på ny.
Styringen af de oplukkelige vinduer i kirken som har været noget problematisk
er efterhånden også ved at være løst
så klimaet i kirken formentlig vil blive
forbedret.
Kirkeværge Mogens Jensen
Vores kirkegårdsleder Ivan Hansen har
valgt at gå på efterløn efter 23 års ansættelse ved Vestervig Kirke. Vestervig
Menighedsråd har i alle årerne været
glade for det gode samarbejde, vi på
alle måder har haft med Ivan.
Kirkegården og kirken er passet og plejet, et nyt kirkegårdsareal er etableret
og Vestervig Kirke står nyrestaureret,
velplejet og alt i skønneste orden.
I den daglige kontakt du har haft gennem årene med mennesker i sorg og
glæde, i kirken til gudstjenester, bryllupper, begravelser, besøgende på kirkegården, ved koncerter og øvrige aktiviteter, har vi alle nydt godt af din viden
indenfor alle disse områder.

I alle årene har mange håndværkere arbejdet ved Vestervig Kirke og du har set
til, at alt er gået som planlagt.
Under din daglige ledelse har der været
en fast stab af dygtige medarbejdere.
Netop i dette fællesskab har alle bidraget til, at Vestervig Kirke og omgivelser
fremtræder som velplejede og under
stadig forandring, hvor det kræves, så
det for alle er et rart sted at være.
Vi siger dig tak for alt hvad du som kirkegårdsleder har bidraget med. Både
som rådgiver for Menighedsrådet og
din indsats for at skabe en velfungerende arbejdsplads med dygtige medarbejder. Oplært i høj faglighed og også
med en holdning om at alt skal fungere
og være i orden. Samtidig med at der
skal være plads til samtale med brugerne af kirken og kirkegården.
Tusind tak.
Vi ønsker dig rigtig mange gode år
sammen med Elly i jeres dejlige sted i
Svankjær, hvor der nu bliver mere tid til
at nyde naturen sammen.
Vestervig Menighedsråd/
v. kontaktperson Ketty Sørensen

Ferie
Sognepræsten holder ferie fra den
4. juli til og med den 22. juli.

Kirkehøjskolen
Kirkehøjskolens efterårsprogram er
udkommet, og kan hentes i kirkerne
og ses på hjemmsiden.
Tilmelding til provstikontoret.

Klostermarked
Der afholdes Klostermarked i Klos
terparken den 20. august.

Reception
Der afholdes reception for Ivan Hansen fredag d. 26. august
fra kl. 11-14.
Alle der har lyst til at sige Ivan tak for de 23 år ved Vestervig Kirke er velkommen
i maskinrummet ved kontoret på Vestervig Kirkegård.
Vestervig Menighedsråd
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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.

Juli
Fredag den 15. til fredag den 22.: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup. Den 15. starter med aftenmøde
kl. 19.30. De følgende dage bibeltime
kl. 10,00 og aftenmøde kl. 19.30.
August
Onsdag den 10.: Kredsmøde i Jegindø
Missionshus. Taler: Missionær Henri
Alex Jensen, Silkeborg.
Onsdag den 17.: Samtalemøde. 1. Korintherbrev kap. 11.
Onsdag den 24.: Samtalemøder i hjemmene hos Rosa Stensgaard, Vestergade 57C og Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. 1. Korintherbrev kap. 12.
Onsdag den 31.: Samtalemøde. 1. Korintherbrev kap.13.
September
Onsdag den 7.: Samtalemøder i hjemmene. Hos Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1 og Minna og Erling
Herbst, Irgensvej 4. 1. Korintherbrev
kap.14.
Onsdag den 14.: Bibelkursus i Jegindø
Missionshus. Underviser: Professor
dr. theol. Peter Vester Legarth, Århus.
Onsdag den 21.: Samtalemøde. 1. korintherbrev kap. 15.
Onsdag den 28.: Soldatervennerstævne i Hørdum Missionshus. Taler:
Brian Christensen, Holstebro. Præst
ved Lemvig Bykirke.

KFUM-SPEJDERNE
Familiespejder (3 - 6 år)
1 - 2 gange i måneden - efter aftale
Lotte 2073 1972
Bæver (0. - 1. kl)
Torsdag 17.00 - 18.30
Tina 2044 9832
Ulve (2. - 3. kl.)
Tirsdag 18.30 - 20.00
Christian 2083 2289
Trop (4. - 6. kl.)
Torsdag 19.00 - 21.00
Eva 6133 7760
Senior (7. kl. - 17 år)
Mandag 19.00 - 21.00
Torben 2498 3746
Klan
Møde hver anden onsdag
Eva 6133 7760
Vi mødes i Spejderhuset,
Margrethevej 5, Vestervig

»Det gamle Agger« 2016
Har I lyst til en guided spadseretur
gennem Agger og samtidig høre om
Aggers historie?
Start ved Agger Kirke kl 19.30 til ca.
21.00
Den 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli, 3.
august og 10. august.
Vi besøger følgende steder:
Kirken, Mindestenen, En privat bunker, Fiskerhuset ude og inde og Kystinspektoratets udstilling i De Sorte
Huse.
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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!

Juli
15 - 22: Teltmøde i Hurup.
August
Onsdag den 10.: Kredsmøde på Je
gindø v/Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Lørdag den 20.: Opstart med grillaften
på fodboldbanen.
September
Onsdag den 7.: Bibelkreds vest: v/Karen J. og Konrad - øst: v/Lise og
Thorleif.
Onsdag den 14.: Bibelkursus i Jegindø
Missionshus v/Peter Legarth, Århus.
Onsdag den 21.: Møde v/missionær
Svend Taulborg, Struer.

sømandskredsen
Juli		
Ferie.
August
Mandag den 15. og mandag den 29.
September
Mandag den 12. og mandag den 26.

Sommerudflugt
søndag den 21. august
Vi starter med højmesse i Vestervig Kirke kl 10.30. Efter højmessen, stiger vi på
Poul Svendsen bus og kører mod Thyborøn, hvor vi skal se den nye kirke, og
høre historien om hvordan og hvorfor de skulle have en hel ny kirke der, ideen
med de mange rum osv.
Derefter går turen til »Æ RØE HAL« hvor vi spiser frokost, det vil være en fordel
hvis man kan lide fisk. Hvis ikke - meddel dette ved tilmelding, også evt. allergier, specialkost m.v.
Efter en rigtig dejlig frokost fortsætter vi til det nye SEA WAR MUSEUM, hvor
vi får rundvisning.
SEA WAR MUSEUM handler om 1. Verdenskrig - om Jyllandsslaget, hvor 8500
sømænd, fordelt på 29 Skibe mistede livet ud for Thyborøn.
Som afslutning ser vi mindeparken og får en kop kaffe i det Grønne, hvorefter
vi igen tager turen hjem til Vestervig/Agger. Aflæsning igen ved Vestervig Kirke.
Egenbetaling 100 kr.
Tilmelding til Ragna Nielsen ragna_nielsen@hotmail.com eller tlf 97942554 /
20649175 .Tilmelding senest d. 14. august. Max 55 deltagere.
Vestervig-Agger Menighedsråd

Torsdags
eftermiddag
samvær, fællessang og kaffebord i
Sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
- Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
22. september:
Kirkegårdsleder Ivan Hansen, tidl.
kirkegårdsmedarb. Elly Hansen og
organist Hans Henrik Larsen vil fortælle om og vise billeder fra deres
tur til Svalbard juni 2016.

Sæt kryds ved den
28. november:

Vestervig-Agger
Foredragsaften: Israel/Palæstina, hvor
blev freden af?

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg 2016
finder sted i Agger Beboerhus kl. 19.30 d. 13. september og Vestervig Sognehus kl. 18.30 d. 13. september.
I Vestevig startes med en let aftensmad.
Kom til orienteringsmøde om valget. Her orienterer menighedsrådene om vores arbejde, kommende opgaver og regler for
menighedsrådsvalget.
Bliv kandidat: I forlængelse af opstillingsmødet holder de 2 menighedsråd et opstillingsmøde. Her kan der opstilles et eller
flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres en liste.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet- der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på
en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed
er det på opstillingsmødet, at du får indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016
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Vestervig Kirke
- Kulturhistorisk vandring
Mandag den 5. sept. 2016, mø-

Mandag d. 18. juli kl. 19.30 – ca. 21.00
Mandag d. 8. august kl. 19.30 – ca. 21.00

andag den 5.
sept.
2016, mødes
Hannes- og
Thyboere
igen Mødested
til
des
Hannæsog Thyboere
igen
til
llespisning og hyggeligt samvær.

ved kirkens P-plads, som så smukt kæder historien sammen: Vikingetiden med germansk jernalder i den tidligere boplads; besøg på Nedre
fællespisning og hyggeligt samvær.
stervig vil gerne
inviterevil
indenfor
Sognehuset
kl. 18,00
Kirkegård, hvor kirkehistorien begyndte ifølge legenden om Theogard, som fik
Vestervig
gernei invitere
indenfor
æren for at bringe kristendommen til egnene nord for Limfjorden. Her byggedes
i
Sognehuset
kl.
18.00.
forret serveres tunmousse,
den første kirke af ”ris og kviste”, som blev efterfulgt af to store, fornemme kvadTil
forret
serveres
tunmousse,
vedretten er frikadeller med forskellige slags salater.
gefter kaffe/te
m småkager.
derstenskirker: et magtfuldt kirkecentrum og augustinerkloster i middelalderen,
Hovedretten
er frikadeller med forrejsemål for pilgrimme ved Sct. Thøgers hellige, helbredende kilde; efter reforskellige
slags
salater.
sen er 70,00 kr. for voksne og 35,00 kr. for børn - drikkevarer kan
mationen herregård.
Bagefter
kaffe/te
m
småkager.
bes til rimelige priser.
Vestervig Kirke er Danmarks og Nordens største landsbykirke - et karakteristisk
Prisen er 70,00 kr. for voksne og
rdum og Skyums kirkekor under ledelse af Bente Bliksted, kommonument i landskabet - arkitektur, inventar og udsmykning afspejler hele histo35,00
kr.
for
børn
drikkevarer
kan
er og synger for os.
rien - også den dramatiske fortælling om Liden Kirsten og Prins Buris.
købes til rimelige priser.
melding senest
31. og
august
2015
til tlf. 97under
94 16 34 – 20 Kirkens
44
orgel er et kapitel for sig med hele 53 stemmer. Organist Hans Henrik
Hørdum
Skyums
kirkekor
35 eller aasekrogsgaard@gmail.com
Larsen afslutter aftenen med et kort program og en aftensang.
ledelse af Bente Bliksted, kommer
Vestervig Kirkes traditionsrige sommerkoncerter er tirsdage kl. 19.30 med variog synger for
os. hilsen
Venlig
Vestervig
Håndværkerog august
Borgerforening
eret musik og sangprogram samt orgelkoncerter lørdage kl. 12.30.
Tilmelding
senest 31.
2015
Menighedsrådet
Se program på www.vestervig-kirke.dk
til tlf. 97 94 16 34 – 20 44 98 35
eller aasekrogsgaard@gmail.com
Turleder er Birte Aarup. 21920338 / ettrup@dlgtele.dk Der er fri entre.
Vestervig Håndværker- og
Rundvisningen er arrangeret af Vestervig Menighedsråd. Velkommen!
Borgerforening - Menighedsrådet

Sommersang i Agger Kirke - tirsdag d. 5. juli kl. 19.30
Velkommen til en sommeraften ” Om Tiden og tidens gang ....” i en broget buket af musik, sange, fortælling, oplæsning og
ikke mindst mange kendte fællessange.
Mange linier tegnes i programmet bl.a til Den franske komponist Erik Satie,som fødtes for 150 år siden. Medvirkende er
kirkens to organister Tine Fenger og Hans Henrik Larsen, som bl.a.spiller flere stykker firhændigt klaver, orgel og trompet
og kirkesanger Birte Aarup.
Alle er velkomne.
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VESTERVIG KIRKE
SOMMERKONCERTER 2016
Den Jyske Sinf

onietta

Lørdag d. 9. juli kl. 12.30

Tine Fenger, orgel

Tirsdag d. 12. juli kl. 19.30

Den Jyske Sinfonietta

Lørdag d. 16. juli kl. 12.30

Andrzej Szadejko, orgel

Tirsdag d. 19. juli kl. 19.30

Mads Bærentzen, jazzklaver

Lørdag d. 23. juli kl. 12.30

Hans Henrik Larsen, orgel

Tirsdag d. 26. juli kl. 19.30

Royal Danish Brass

Lørdag d. 30. juli kl. 12.30

Katrine I. Kristiansen, orgel

Tirsdag d. 2. aug. kl. 19.30

Holmens Vokalensemble

Lørdag d. 6. aug. kl. 12.30

Hans Henrik Larsen, orgel

Mads
Bærentzen

Holmens Vokalensemble

Tirsdag d. 9. aug. kl. 19.30
Birgit Lyngholm, sopran			
				Tine Fenger, orgel
Søndag d. 4. sept. kl. 19.30
Vestervig Kammerkor
				Vestervig Kammerorkester
						
Entré:
Lørdage kr. 30 - Øvrige dage kr. 70 - Partoutkort kr. 300
Se mere på www.vestervig-kirke.dk

Royal Danish Brass

Fredag den 26. august kl. 19.30 - Koncert med Thy Kammermusikfestival - Entré kr. 120
På programmet er Anton Bruckners Strygekvintet i F-dur og Carl Nielsens Strygekvintet i G-dur.
Læs mere på www.thychambermusicfestival.dk
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Kirkelige handlinger

Tillykke med vielsen ønskes:

fra 8/3 2015 - 5/6 2016

I sognene
har vi taget
afsked med
Niels Peter Nielsen, Vestervig Kirke
Thomas Dahl Thinggaard Pedersen,
Vestervig Kirke
Elna Gisselbæk, Agger kirke

Maja Collin Nielsen og Jens Larsen,
Vestervig Kirke
Camilla Bjerregaard og Lass Balthasar
Jensen, Vestervig Kirke
Allis Nielsen og Poul Erik Andersen
Martha Tórgarð Joensen og Kaj Steen
Jensen, Vestervig kirke

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

Tillykke med dåben ønskes
Carl Zettl, Vestervig Kirke
Thea Elise Yde, Vestervig Kirke
Storm Søgaard, Vestervig Kirke
Laura Primdahl Nielsen,
Vestervig Kirke
Matti Kloster Nicolaisen,
Vestervig Kirke
Theis Larsen, Vestervig Kirke
Eskild Tidemand Kim, Agger kirke
Tilde Hammer Steffensen,
Vestervig kirke

Klubeftermiddag kl. 14.00.
Hyggeeftermiddag m/missionær.
On. 06.: Uggis kvintet spiller op kl. 19.00.
Ti. 12.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
OBS! Ferielukket i uge 29, 30 og 31 fra
mandag den 18. juli - søndag den 7. august.
Det sker i august:
To. 04.: Høreomsorg kl. 13.45.
Ti. 09.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Fr. 12.: 50 års jubilæum kl. 14.30 - 16.30.
Ti. 16.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 23.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 30.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste.
Det sker i september:
To. 01.: Høstfest kl. 17.30.
Ti. 06.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Tøjsalg og modeshow v/Smartex.
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Ti. 20.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
To. 22.: Høreomsorg kl. 13.45.
Ti. 27.: Underholdning af Per Laulund
Jensen kl. 14.00 - aktivkomité.
OBS! Ferielukket mandag den 12. og tirsdag den 13. september.
Aktiviteterne er for beboerne og for pensionister i området.
OBS! Der kan ske ændringer / tilføjelser i
programmet – se husavisen og info-board
ved hovedindgang.

Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
Tirsdag den 27. september kl.
14.00: underholder Per Laulund
Jensen, kendt fra duoen »Inge &
Per« i dagcentret på Sct. Thøgersgaard.
Pårørende samt seniorpensionister
i området er velkommen.
Der serveres kaffe og kage.

”Gi tråden videre”

Vi mødes igen efter vores forårs- og
sommerpause. Den 1. gang er torsdag den 29. september kl. 14-16.30.
Vi har valgt at flyttet tidspunktet en halv
time frem. Øvrige torsdage i efteråret
bliver annonceret i oktober udgaven af
Kirke og Sogn. Vi mødes i Sognehuset
i Vestervig.
Er du interesseret så møde endelig op.
Hilsen Hanne Bæk - 26 95 95 86
hab@altiboxmail.dk

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
18. august. kl. 19.00 i Graverhuset.
Vestervig:
24. august kl. 15.00. - 8. september kl. 16.00.

Afløser:
Sognepræst Margit Dahl, Boddum, tlf. 97 95 90 09.
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

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn

Kasserer:
Ella Sørensen, Klostermøllevej 71,
7770 Vestervig. Tlf. 97 94 12 46. E-mail: ella-s@mail.dk

afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: hab@altiboxmail.dk
senest den 22. august 2016

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

Indsamlinger

Organist ved begge kirker:
Hans Henrik Larsen,
Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 80 56 eller 26 60 86 60
Tine Fenger Pedersen
Niels Ebbesensvej 6, 7770 Vestervig
97 94 16 85 eller 30 31 44 45

Vestervig:
21. februar: Kofoeds Skole ..............................
13. marts: Folkekirkens Nødhjælp....................
27. marts: KFUM & KFUK ................................
3. april: Danske Sømands- og Udlandskirker....

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

220,00 kr.
250,00 kr.
540,00 kr.
370,00 kr.

Agger:
27. marts: KFUM & KFUK ................................ 300,00 kr.
10. april: Kofoeds Skole ................................... 170,00 kr.
15. maj: Folkekirkens Nødhjælp ....................... 150,00 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

Kirkens Korshærs Genbrug

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

Klostergade 45 - Vestervig

Åben Mandag - fredag kl. 13.30 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
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Gudstjenester - vestervig og agger

Juli
03.07.:

10.07:

17.07:

24.07:

31.07:

August
07.08:

14.08:

21.08:

6. s. e. trin – Matt. 19, 16-28
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig 09.30
7. s. e. trin. – Matt. 10, 24-31
Vestervig 09.30 - Margit Dahl
Agger ingen
8. s. e. trin. – Matt. 7, 22-29
Agger 09.00 - Margit Dahl
Vestervig ingen
9. s. e. trin. – Luk. 18, 1-8
Vestervig 10.30
Agger 09.00
10. s. e. trin. – Matt. 11, 16-24.
Agger 10.30
Vestervig 09.30

28.08:

11. s. e. trin. – Luk. 7, 38-50
Vestervig 10.30
Agger 09.00
12. s. e. trin. – Matt. 12, 31-42
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig 14.00 - Sct. Thøgers kirketomt
13. s. e. trin. - Matt. 20, 20-28
Vestervig 10.30
Efterfølgende pastoratets sogneudflugt

14. s. e. trin. – Johs. 5, 1-15
Vestervig 10.30
Biskop emeritus Elisabeth Dons Christensen
Pastoratets fællesgudstjeneste
Kirkekaffe i Våbenhuset
Indsamling til Danmission
Agger ingen

September
04.09:
15. s. e. trin. – Luk. 38-42
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig 09.30
11.09:
16. s. e. trin. – Johs. 11, 19-41
Vestervig 10.30
Agger 09.00
18.09:
17. s. e. trin. – Mark.2, 14-22
Agger 10.30 Høst- og fangst-gudstjeneste
- med efterfølgende pizza i missionshuset
Vestervig 09.30
25.09:
18. s. e. trin. – Johs. 15, 1-11
Vestervig 10.30 Høstgudstjeneste
Agger 17.00

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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