KIRKE & SOGN

Så er vi igang.
Der laves låge mod øst, hvor der skal etableres parkeringsplads.
Desuden laves gangsti på kirkegården til indgangsdøren.
Forslag udarbejdes af arkitekt, så vi ser frem til ordnede
parkeringsforhold ved Agger kirke. (Foto: Hans Nørgaard).
Tekst: menighedsrådsformand i Agger, Ragna Nielsen.

INDHOLD
Særlige arrangementer
og gudstjenester
Retsstaten Danmark og religionen
Pastoratets fotoalbum
Opfølgning på renoveringen
af kirken
Vore nye tilflyttere
Kirkevandring

Grundlovsfest
Torsdagseftermiddage
Sogneudflugt
Forårsfest
Koncerter
Sct. Thøgersgård
Menighedsrådsmøder
Gudstjenester

Nr. 2
April
Maj
Juni
2016

Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer
og gudstjenester
Påsken i Vestervig-Agger pastorat:
Skærtorsdag: Højmesse i Agger Kirke kl. 17.00 og i Vestervig Kirke kl. 19.30.
Langfredag: Højmesse i Agger Kirke kl. 09.00 og i Vestervig Kirke kl. 10.30.
Påskedag: Gudstjeneste i Vestervig Kirke kl. 09.30 og højmesse i Agger Kirke 10.30.
2. påskedag: Musikgudstjeneste med altergang i Vestervig Kirke kl. 10.30.
Påsken i ord og musik. Ved gudstjenesten medvirker mezzosopran Mette Østergaard
med passions- og påskearier af Bach, Pergolesi, Vivaldi samt ”Ave Maria”-arier af hhv.
Schubert og Gounoud. Endvidere ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”
med melodi af Merete Kuhlmann. Mette Østergaard er uddannet fra Det jyske Musikkonservatoriums solistklasse og har sunget 15 år på Den jyske Opera. Ved orglet rektor og organist Tine Fenger med værker af Bo
Grønbech, Ivar Mæland og Peter Møller. Og vi synger nogle af påskens salmer. Liturg Claus Nybo.
Konfirmation: Agger: Store Bededag den 22.04. kl. 10.00. Vestervig: Søndag den 24.04. kl. 10.00.
19. maj kl. 14.30: Torsdagseftermiddag: Er det kong Gorm den gamle der ligger begravet i Jelling kirke?
Eller er det en anden? Og hvem kunne det så være? Et let og muntert foredrag ved Claus Nybo om hvorfra
vores verden går. Kaffe og kage som sædvanligt.
Søndag den 26. juni kommer Birthe Rønn Hornbech og er gæsteprædikant i Vestervig Kirke kl. 10.30.
Efterfølgende frokost i Sognehuset og her holder Birthe Rønn Hornbech et kort foredrag om H.C. Andersen
og de sorte præster.
Birthe Rønn Hornbech behøver vel ingen nærmere præsentation. Hun har været medlem af folketinget for
Venstre i omkring 28 år. Minister for flygtninge, indvandrere og integration samt kirkeminister fra 2007 til
2011. Har et omfattende forfatterskab - senest med bogen: »Det evigt menneskelige - H. C. Andersens
eventyr læst af Birthe Rønn Hornbech« fra 2014. Og så kender vi Birthe Rønn Hornbech som et modigt
menneske der tør hvor andre tier.
Og hvad måske ikke alle ved - så har Birthe Rønn Hornbech aner i Vestervig idet Sparrevohn og Bøgh er
hendes farmors familie.

2

Retsstaten Danmark og religionen
Danmark er en retsstat i modsætning til stater, der f.eks.
er skriftteokratisk (dvs. at en guddommelig tekst lægges til
grund for samfundslivets love og regler). I vores grundlov
er trosfriheden grundfæstet – så længe ”at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden (dvs. moral,
anstændighed, ærbarhed) eller den offentlige orden”, som
der står i lovens § 67.
I grundlovens § 4 bestemmes det, at den evangelisklutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes
som sådan af staten, og folkekirkens forfatning ordnes
ved lov. I dag er 78% af befolkningen medlem af Folkekirken.
At den kristne tro understøttes af staten
er historisk betinget. Vi har været et kristen folk i 1000 år – og pryder vores pas
med Danmarks dåbsattest. Og Grundloven er skrevet i forlængelse af vores historiske tradition. Grundloven er
således treklangen: Gud, Konge og
fædreland. At det blev muligt at adskille religion og stat, er udelukkende
den evangelisk-lutherske kirkes forkyndelse fortjeneste.
Ved indvandring gennem de seneste årtier har Danmark fået tilført
mange nye medborgere, som bekender sig til Islam. Og mange af
disse nydanskere har fint tilpasset
sig vores værdier og dyrket deres
religion problemfrit.
Muslimer udgør i dag ca. 5% af den
danske befolkning. Men en undersøgelse i 2015 viste at kun 54% af dem
mener, at dansk lov skal bygges på
grundloven. Hvorimod næsten 40%

mener, at dansk lov skal bygge helt eller delvis på Koranen.
Men er Islam forenelig med en demokratisk styreform?
Den toneangivne trosretning inden for Islam i Danmark i
dag er en ortodoks og fundamentalistisk tro (Salafismen),
som er forankret i udlægningen af en særlig hadith (ting
profeten Muhammad har sagt). Salafismen opstod som
en modreaktion på den europæiske oplysningstid og udmøntes i Sharia-loven (Allahas åbenbarede lov til menneskene).
Et eksempel på denne lov fremførte en imam på TV2 fornylig, idet han sagde: »Hvis en gift eller skilt kvinde begår
utugt, og hun ikke er jomfru og begår hor, så skal hun
stenes til døden«. Ord der er stik imod kristendommens forkyndelse. Stik imod den kristne
tro. Uforenlig med den danske retsstat.
I Islam lægges der ikke skjul på, at deres
religion har et eneherskende element, og
det er ikke bare for at kunne regulere
muslimernes eget liv, men også for
at kunne bestemme, hvordan det
øvrige samfund skal agere. Der
skelnes ikke i Islam mellem politik
og religion, og Islam er derfor ikke
en sekulær, men en skriftteokratisk samfundsform.
Det er derfor på høje tid at sige fra
over for de kræfter, der vil gennemtvinge et muslimsk skriftteokratisk samfund i Danmark.
For alle erfaringer viser nemlig, at
friheden ikke automatisk vinder
over ufriheden. Frihed skal man
altid kæmpe for.
Claus Nybo
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Pastoratets fotoalbum...
kommunikerer med korset
på huset nord gavl, og skuer
ind i nytestamentlig tid!
At Jens Erik Kjeldsen er
en flittig hårdtarbejdende
kunstner fremgår af foreløbig seneste værk med
nummerering 235 VBV-Arbejderen Amfibien og Aggerhønen afsløret lørdag
den 20. februar 2016 ved
indkørslen til Agger.
Hans Erik Nørgaard, Agger
Jens Erik Kjeldsen, stenhugger og
kunstner, bosiddende i Aasiat (Egedesminde) har til pinse været og arbejdet
hårdt i Agger i et år med bopæl i familiens sommerhus på Tåbel Hede. Først
og fremmest skulle der lægges nyt dæk
i båden der fragter kunstneren mellem
Grønland og Agger.
Dernæst forestod et stort arbejde med
Skulpturfestivalen Høfde 90, inden de
næste to store værker der rumsterede
i Jens’s hoved kunne angribes ovenpå
isætning af nye småsprossede vinduer
i Æ Flywerhal.
Et bibelsk motiv dukkede ud af en granitblok der lå i lager til kystsikring.
Jafet hedder figuren omtalt andet sted,
er kunstnerens første livtag med at anvende farver i sine værker. Farverne
kommer med et stærkt udtryk i guld
stråler der er omkring duen som Helligåndens symbol. Værket er opstillet ved
Missionshuset hvor Jafet med blikket
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Opfølgning på renoveringen af kirken
Vi har fået mange positive tilkendegivelser af resultatet omkring renoveringen
af Vestervig Kirke, og det varmer selvfølgelig os i menighedsrådet.
På det sidste har vi dog fået nogle
klager omkring træk i kirken, en ting
som vi dog er meget opmærksom på
og søger løst bedst mulig. Nu har der
altid været træk i kirken, og det bliver
også svært at fjerne fuldstændig, med
respekt for både økonomi og effekt.

Der er flere faktorer der spiller ind, men
vi forsøger at gøre tingene så optimal
som muligt, derfor har vi på det sidste
vedtaget at hæve grundvarmen til 12
gr. i februar og marts. Selv om det er
en ret stor økonomisk post, er det for at
se hvad effekt det har. Problemet er
også, at for høj grundvarme kan få
kalken til at skalle, og det vil da også
være en skam oven på renoveringen.
Det vi nu mangler af renoveringen, er

kalkmalerierne, og her vil der i forsommeren ske en forundersøgelse, som vi
har midler til. Desuden mangler så altertavlen som jo skulle have været med
i 2015, men det viste sig, at den havde
det ringere end antaget, og det ville
blive en del dyrere. Derfor er den ikke
blevet renoveret endnu, og det må vi så
se at finde ud af.
Kirkeværge Mogens Jensen

Vore nye tilflyttere
I Vestervig ligger et asylcenter for unge
uledsagede asylansøgere.
Her bor ca. 70 unge drenge i alderen
12-18 år i kortere eller længere tid,
mens deres asylansøgning behandles. De kommer fra mange forskellige
lande, men på asylcentret er fællessproget dansk, og samtidig får alle
drengene danskundervisning. Det skal
også nævnes, at en del af drengene er
kristne.
I hverdagen passer drengene deres
skoleundervisning, laver mad m.m. Til
gengæld er aftenerne og weekenderne
lange, især fordi de er langt væk fra deres familier.
Disse unge drenge er kommert til et
fremmed land, en anden og ukendt kultur, og med mange grufulde minder og
en stor usikkerhed om deres fremtid.

Måske kan vi gøre noget for at drengene får et bedre indhold i tilværelsen, lærer noget mere om vores danske kultur
og lette integrationen til vores samfund.
Samtidig kan vi også lære drengene at
kende, så vi bedre kan forstå deres situation.
Vi er en lille gruppe Aggerboere, der
gerne vil opstarte nogle aktiviteter f.eks.:
- At spise sammen med drengene. De
kan smage vores mad - og vi deres.
Dette kan evt. ske i Sognehuset.
- Tage nogle af de kristne drenge med
til gudstjeneste og evt. spise frokost
sammen efterfølgende.
- Tage på fisketur.
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- Spille petanque og evt. grille ved klubhuset.
Alt vil foregå i samarbejde med personalet på asylcentret, og kun med 5-8
drenge af gangen.
Hvis nogle i Vestervig-Agger har lyst til
at være med i dette arbejde, og være
med til at give drengene gode oplevelser mens de bor her, kan I henvende
jer til:
Ole og Birte - tlf. 2113 3190
Gitte - tlf. 2367 8856

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.

April
Onsdag den 6.: Soldatervenner stævne i Bedsted.
Mandag den 11. og tirsdag den 12.:
Kredssamfundsstævne i Agger. Medvirkende: Fritidsforkynder Ingrid Markussen, Christiansfeld.
Onsdag den 20.: Samtalemøde i missionshuset. 1. korintherbrev kap. 4.
Onsdag den 27.: Samtalemøder i hjemmene hos Rosa Stensgaard, Vestergade 57C og Minna og Erling Herbst,
Irgensvej 4. 1. korintherbrev kap. 5.
Maj
Onsdag den 4.: Kredsmøde i Hurup
Missionshus. Taler: Missionær Søren
Skovenborg, Hobro.
Onsdag den 11.: Samtalemøde. 1. korintherbrev kap. 6.
Onsdag den 18.: Tabor-mødet 2016
i Indremissions Egnsmuseum - det
gamle missionshus ”Tabor”, Harring.
Medvirkende: Biskop Henning Toft
Bro, Ålborg og provst emeritus Jens
Munksgaard, Boddum.
Onsdag den 25.: Samtalemøder i hjemmene hos Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1 og Kjeld Nørgaard
Ashøjvej 22. 1. korintherbrev kap.7.
Juni
Onsdag den 1.: Samtalemøde. 1. korintherbrev. kap. 8.

Tirsdag den 7. - lørdag den 11.: Teltmøder i Vilsund.
Onsdag den 15.: Samtalemøder i
hjemmene hos Chr. Brogaard, Hurupvej 13 og Minna og Erling Herbst,
Irgensvej 4. 1. korintherbrev kap. 9.
Onsdag den 22.: Samtalemøde. 1. korintherbrev kap. 10.
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

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!

April
Lørdag den 2.: Familieaften i missionshuset kl. 19.00 v/børnekonsulent
Hanna Pedersen, Herborg.
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11.-12.: Kredsstævne v/fritidsforkynder
Ingrid Markussen, Kristiansfeldt.
Onsdag den 20.: Bibelkreds vest: v/
Anna og Harly - øst: v/Agnethe og
Peder.
Maj
Onsdag den 4.: Kredsmøde i Hurup
Missionshus v/missionær Søren Juul
Skovenborg, Hobro.
Onsdag den 11.: Afslutning bibelkreds i
missionshuset v/sømandsmissionær
Jørgen Knudsen.
Onsdag den 25.: Møde v/Karsten Iversen, Agger.
Juni
Lørdag den 4.: Sommertur med madkurv ved Lodbjerg Fyr.
Onsdag den 8.: Vi mødes ved missionshuset og kører til teltmøde i Vildsund.

sømandskredsen
April		
Mandag den 11. og mandag den 25.
Maj
Mandag den 9. og mandag den 23.
Juni
Mandag den 6. og mandag den 20.

Kirkevandring Vestervig Kirke
D. 14 juni kl. 19.00 afholdes kirkevandring ved Vestervig Kirke, hvor der vil
være fremvisning af kirken og efterfølgende blive fortalt om den nye indvendige
restaurering.
Vi går en tur på kirkegården og ser og hører om driften og nye tiltag.
Derefter kører vi til Sognehuset og
drikker kaffe. Her vil formanden
for Vestervig Menighedsråd Margit Nørgaard fortælle om arbejdet
omkring kirkerestaureringen.
En aften for alle!
Arr. er Distriktsforening Sydthy.

Torsdags
eftermiddage
samvær, fællessang og kaffebord i
Sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
- Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
14. april
vises filmen ”Mennesker bliver
spist.” Af og med Erik Clausen og
Bodil Jørgensen.
19. maj
fortæller Claus Nybo om Gorm den
Gamle.

På Distriktsforeningens vegne
Ketty Sørensen

02. juni
Underholdning v/Uggi´s Kvintet.

Grundlovsfest
De samarbejdende foreninger i
Ves
tervig holder Grundlovsarrangement i Klosterparken søndag
den 5. juni kl. 14.30.

Sogneudflugt
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 21. august
Vi starter med gudstjeneste i Vestervig Kirke. Mere om udflugten i 3. udgave af
Kirke og Sogn.
Menighedsrådene

Kirkens Korshærs Genbrug
Klostergade 45 - Vestervig
Åben Mandag - fredag kl. 13.30 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
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Heidi Nørgaard

FORÅRSFEST

Først vil jeg gerne sige tak for invitationen, til at komme og synge
for jer i min gamle hjemby Vestervig.
Sang har altid været en stor del af
mit liv, og faktisk startede det hele
på Vestervig Kirkemusikskole.
Her gik jeg fra 1992-1996 til sang,
og denne interesse forsatte senere, hvor jeg i mine ungdomsår var
med i Struer Kirkekor.
Sang og især den klassiske sang
har for mig altid været spændende og inspirerende, og min interesse for sang, har givet mig
næsten 10 gode år som kirkesanger i Vium Kirke.
I dag arbejder jeg i Engesvang Kirke som kordegn, kirkesanger og sognemedhjælper. I min fritid synger jeg med i Vildbjerg Gospelkor og derudover tager jeg lejlighedsvis ud til
fester og arrangementer og synger.
Selv bor jeg i dag i Hammerum sammen med min mand Martin og vores fælles to børn Marcus og Ida.

Onsdag den 11. maj kl. 18.00 i Sognehuset
Foråret er over os og sommeren står for døren,
så derfor inviterer vi til fællesspisning med
Menu: Svinekam stegt som vildt med kartofler/rodfrugter
og sovs.
Bagefter kaffe/te med kage.
Underholdning: Heidi Nørgaard - kordegn ved Engesvang Kirke kommer og synger for os.
Prisen er: 70 kr. for voksne og 35 kr. for børn.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmelding: Senest 5. maj til aasekrogsgaard@gmail.com
eller tlf. 9794 1634 – 2044 9835
Venlig hilsen
Vestervig Håndværker- og Borgerforening
Menighedsrådet

Minikonfirmander 2016
I år vil der være minikonfirmand for 4. og 3. klasse.
Dette vil foregå klassevis ultimo maj og primo juni lige efter skoletid.
Børnene får brev med hjem om nærmere primo maj.
Jette Højberg og Claus Nybo

Præsten Popo døber kong Harald Blåtand, omkring år 963, det er det ældste billede af
en dåb i Danmark
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Koncert
Søndag den 12. juni kl. 19.30
Koncert med Vestervig Kammerkor
og Kammerorkester.
Entre kr. 50.
Der vil ved koncerten blive
opført engelsk barokmusik.
Læs mere i dagspressen.

Koncert med musikstuderende fra Folkemusikkonservatoriet
i Esbjerg.

Koncert med Landskoret.
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Kirkelige handlinger

Tillykke med vielsen ønskes:

fra 14/12 2015 - 7/3 2016

I sognene
har vi taget
afsked med
Janita Olsen, Vestervig Kirke
Bent Børge Knudsen, Vestervig Kirke
Elisabeth Laura Holmgård Petersen,
Vestervig Kirke
Eilif Vandborg Jensen, Agger Kirke
Niels Peter Nielsen, Vestervig Kirke
Hans Nørgaard, Vestervig Kirke
Maja Othilde Holm, Vestervig Kirke

Tillykke med dåben ønskes
Mikki Tidemann Nielsen, Vestervig
Kirke
Mie Harkjær Iversen, Agger Kirke
David Lysa Jensen, Vestervig Kirke

Agata Bagger og Martin Bagger,
Vestervig Kirke

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

Klubeftermiddag kl. 14.00.
Hyggeeftermiddag m/missionær.
Ti. 12.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
To. 14.: Forårsfest med fællesspisning.
Aktivkomité.
Ti. 19.: Klubeftermiddag i træningssalen
kl. 14.00.
Ti. 26.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste
To. 28.: Høreomsorg kl. 13.45.
Det sker i maj:
Ti. 03.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 10.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Hyggeeftermiddag m/missionær.
Ti. 17.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
On. 18.: Uggi og hans kvintet spiller op
kl. 19.00.
Ti. 24.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 31.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste.
Det sker i juni:
Ti. 07.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Hyggeeftermiddag m/missionær.
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Ti. 14.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
To. 16.: Høreomsorg kl. 13.45.
Ålegilde – Aktivkomité
Ti. 28.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste.
Aktiviteterne er for beboerne og for pensionister i området.
OBS! Der kan ske ændringer / tilføjelser i
programmet – se husavisen og info-board
ved hovedindgang.
Kaffe til eftermiddagsarrangementer kan
købes til 20,- kr.
Kørsel til klubeftermiddage bestilles senest
mandag kl. 12.

Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
Torsdag 14. april 2016:
Aktivkomitèen afholder forårsfest
med fællesspisning på Sct. Thøgersgaard for beboere, pårørende
og seniorpensionister i området.
For underholdningen står Viggo
Iversen, Agger.
Der serveres flæskesteg med diverse tilbehør. Prisen for hele arrangementet incl. 1 genstand 50,00 kr.
Tilmelding senest den 11/4-16 til
Aase Krogsgaard 20 44 98 35.
Torsdag 16. juni 2016:
Ålegilde på Sct. Thøgersgaard for
beboere, pårørende og seniorpensionister i området. Underholdningen står Uggi for.
Prisen for hele arrangementet incl.
1 genstand 150,00 kr.
Tilmelding senest 13. juni til Aase
Krogsgaard 20 44 98 35.

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
17. maj budgetmøde kl. 17.00 i Graverhuset.
Vestervig:
28. april - 26. maj og 28. juni.
Møderne holdes i Sognehuset kl. 16.00.

Afløser:
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
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 18. maj 2016

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

Indsamlinger

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

Kirkeværge:
Gunnar Meier Nielsen, Lyngvej 1, Agger
Tlf. 97 94 23 97.
E-mail: lyngvej1@mail.mira.dk

Agger:
1. jan.: Det danske Bibelselskab........................294,00 kr.
10. jan.: Missionen blandt Hjemløse...................125,00 kr.
24. jan.: Kirkens Korshær .................................180,00 kr.
7. feb.: Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler .................................................360,00 kr.
13. marts: Husstandsindsamling
Folkekirkens Nødhjælp ...................................4006,00 kr.

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

Vestervig:
31. jan.: Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler..................................................130,00 kr.

Kasserer:
Agnethe Andersen, Enebærvej 6, Agger
Tlf. 97 94 27 11.
E-mail: netheogpeder@gmail.com
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Gudstjenester - vestervig og agger

April
03.04.:

1. s. e. Påske – Johs. 21, 15-19
Vestervig 10.30. Inds.: Danske Sømandsog Udlandskirker.
Konfirmanderne medvirker

10.04.:

2. s. e. Påske – Johs. 10, 22-30
Agger 10.30. Inds.: Kofoeds Skole - Kirkekaffe
Vestervig 09.30

17.04.:

16.05.:

2. pinsedag – Johs. 6, 44-51
10.30 - Provstigudstjeneste på Ashøje

3. s. e. Påske – Johs. 14, 1-11
Vestervig 10.30
Agger 09.00

22.05.:

Trinitatis – Matt. 28, 16-20
Agger 10.30
Vestervig 09.30

22.04.:

Bededag Matt. 7, 7-14
Agger 10.00 - Konfirmation

29.05.:

24.04.:

4. s. e. Påske – Johs. 28-36
Vestervig 10.00 - Konfirmation

1. e. trinitatis – Luk. 12, 13-21
Vestervig 10.30. Inds.: Døvemenigheden.
Agger 17.00

Maj
01.05.:

05.05.:

08.05.:

15.05.:

Juni
05.06.:

2. e. trinitatis – Luk. 14, 25-35
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig 09.30

5. s. e. Påske – Johs. 17, 1-11
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig 09.30

12.06.:

Kristi Himmelfart – Luk. 24, 48-53
Vestervig 10.30
Agger 09.00. Inds.: Folkekirkens ydre mission

3. s. e. trinitatis – Luk. 15, 11-32
Vestervig 10.30
Agger 09.00

19.06.:

6. s. e. Påske – Johs. 17, 20-28
Agger 10.30 - Ole Jensen
Vestervig ingen

4. s. e. trinitatis – Matt. 5, 43-48
Agger 10.30
Vestervig 09.30

26.06.:

5. s. e. trinitatis – Matt. 16, 13-26
Vestervig 10.30. Inds.: Jydsk Børneforsorg.
Prædikant Birthe Rønn Hornbech.
Se endvidere herom på s. 2
Agger ingen

Pinsedag – Johs. 14, 15-21
Vestervig 10.30
Agger 09.00. Folkekirkens Nødhjælp

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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