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Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og gudstjenester
Påsken: Skærtorsdag: Vestervig 16.00, Agger 19.30.
Langfredag: Agger 10.30. Vestervig 16.00, liturgisk musikgudstjeneste. Fire satser fra Langglais´ Messe Simplicitate
samt Maria-sange under nadveren. Desuden ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forladt mig?” på en melodi af Henry
Pedersen. Medvirkende: operasanger Mette Østergaard og ved orglet rektor Tine Fenger Thomsen.
Påskedag: Agger 10.30, Vestervig 09.30. 2. påskedag Vestervig 10.30.
Søndag den 8. april: Vestervig 10.30. Højmesse, hvor konfirmanderne medvirker samt et rockorkester. Efterfølgende pizza i sognehuset for konfirmander og forældre.
Søndag den 15. april: Agger 10.30. Indvielse af kirkens nye højttaleranlæg. Efterfølgende indvielse af den nye
parkeringsplads og kirkefrokost. Se endvidere andetsteds her i bladet.
Konfirmationer: Store Bededag den 27. april kl. 10.00 i Agger. Søndag den 29. april kl. 10.00 i Vestervig
Kirke.
Søndag den 13. maj kl. 10.30 – musikgudstjeneste i Agger Kirke. Ved orglet og klaveret organisten og jazzmusikeren Willy Egmose. Desuden medvirker operasanger Jens Christian Wandt. Se endvidere andetsteds her i bladet.
Vi synger pinsen ind den 15. maj kl. 19.30. Vestervig kammerkor, dirigent Erling Lindgren, værker af Maurice Dunefle
og John Rutter. Ved orglet Hans Henrik Larsen.
Pinsedag den 20. maj, Vestervig 10.30; Agger 09.00.
Primo juni kommer museumsinspektør ved Nationalmuseet, Flemming Kaul, og fortæller om byhøjen, der ligger
lige øst for Vestervig Kirke. Dag og tidspunkt vil blive annonceret i dagspressen.
Søndag den 24. juni kl. 23.30 er der en liturgisk midnatsgudstjeneste med altergang i Agger Kirke. Gudstjenesten er viet til Lysets Fader i den lyse sommernat. Tjenesten slutter senest kl. 00.15. Der kan bestilles kirkebil også
til denne tjeneste.
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Luthers Nadversyn
blod viselig findes. Hvordan og hvornår, lad det blive
Hvad vil det sige at gå til alters? Det er et spørgsmål,
Guds sag”.
man som præst ofte møder. Luther gjorde op med
Luther betoner, at man skal se til, at sakramentet bliden romersk-katolske sakramenteforståelse, hvor
ver et ”opus operantis, d.v.s. en gerning, som bruges,
udelukkende udførelsen af handlingen tildeler nadog som er Gud til behag, ikke på grund af det, den er,
vermodtageren nåden, og kun såfremt nadvergænmen fordi du tror den og bruger den vel”. Sakramengeren ikke slår slåen for (obicem ponit), vil sakramentet er til styrkelse og trøst for den, som synden plager.
tet være virkningsfuldt. Den katolske nadver gives
I den forbindelse citerer Luther kirkefaderen Augustin
som en udført gerning (ex opere operato), således
for følgende: ”Den mad spørger kun efter en sulten
forstået som Guds kraft i Kristus. Efter indstiftelsen
sjæl og flygter bort fra en fyldt, mættet sjæl, der ikke
antages det, at elementerne vedbliver med at være
trænger til den”. I nadveren modtager nadvergæsten
Kristi legeme og blod, og brødet gemmes i et såkaldt
frugten af Kristi frelsergerning for mennesket for at
tabernakel, hvilket betyder »Guds bolig«. Den overvedligeholde og styrke troen. Nadveren er et fællesbevisning findes ikke i folkekirken.
skab og et kærlighedsmåltid, hvor nadvergæsterne
Luther ser, at i nadveren har ”Kristus ikke alene indforenes med Kristus: Ét brød, én drik, ét legeme, én
stiftet sakramentet i disse to skikkelser (brød og vin),
menighed. Luther sammenligner indtagelsen af de to
men han har givet sit sande og naturlige kød i brødet
elementer med den uopløselige forening, der opstår
og sit naturlige, sande blod i vinen for at skabe et
mellem føden og den, som spiser,
fuldkomment sakramente eller tegn”.
hvorved føden forvandles og bliver til
Om troen på dette tegn og dets beet væsen med ham eller hende.
tydning siger Luther specifikt om
For Luther hører Kristi to naturer
transsubstantiationen (forvandlingen
(sandt menneske og sand Gud)
af elementerne) af brødet og vinen:
uløseligt sammen. Det er gennem
”Nogle øver deres kunst og spidsden enhed, den gudmenneskelige
findigheder på spekulationerne over,
Kristus, at Gud er skjult tilstede som
hvor brødet bliver af, når det bliver
den nådige, livgivende og genløsenforvandlet til Kristi kød og vinen til
de Gud. For ingen andre end den
hans blod, og ligeledes, hvordan den
korsfæstede, Herren Jesus Kristus,
hele Kristus, hans kød og blod, kan
kan uddele sit legeme og blod, som
være gemt under sådan et lille stykke
han har ofret på korset, som livets
brød og en smule vin. Det har ingen
brød og velsignelsens kalk.
betydning, at du ikke kan se det. Det
Glædelig Påske.
er nok, at du ved, at det er et gudDen
korsfæstede
Kristus
Claus Nybo
dommeligt tegn, hvori Kristi kød og
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Pastoratets fotoalbum...

Derfor er oblater sprøde. - Oblatrullerne ligger
på en lille »brødrister«, så de ikke bliver bløde
og seje.

Konfirmanderne afholdt en rock-gudstjeneste i
Vestervig Kirke den 18. februar.

Personalet ved Vestervig
kirkegård har lavet
stensætning ved apsis.
Et flot arbejde vi kan glæde
os over.
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Til menighederne ved
Agger og Vestervig sogne
I min tid her i Vestervig/Agger har jeg nydt kirketjenesterne i begge kirker, både
hvad angår samarbejdet med kirkebetjeningen og menighedsrådene, som
hvad angår samtaler med kirkegængerne og ikke mindst tonerne fra deres
salmesang. Det har dog været arbejdskrævende at skulle stille op til en ikke
ubetydelig mængde weekendarbejde samtidig med rektoratet for kirkemusikskolen, som i sig selv er fuld tid og indebærer megen rejsetid. Derfor har bestyrelsen og jeg (i samråd med menighedsrådene) søgt kirkeministeriet om lov
til at ændre min rektorstilling, så den ikke længere indebærer organisttjeneste.
Dette har vi fået lov til og gennemført med virkning fra 1. januar 2018. Således bliver jeg hermed sidestillet med mine rektorkolleger i Løgumkloster og på
Sjælland, som heller ikke virker som organister.
Konsekvensen er derfor blevet, at jeg ikke længere virker fast ved jeres kirker.
Dette er den rigtige konstruktion på den lange bane, idet der kræves mere
og mere af en moderne leder, som gerne vil gøre Vestervig Kirkemusikskole
fuldt konkurrencedygtig i uddannelsesverdenen. Mit hjerte bløder dog en smule
derved, idet jeg hermed afslutter knap 30 års virke som organist i den danske
folkekirke.
Det er fortsat mit og menighedsrådenes stærke fokus, at kirke og kirkemusikskole arbejder tæt sammen på en række felter til gavn for områdets musikliv
som helhed.
Tine Fenger Thomsen, rektor

Til lykke til
Vestervig Kirkemusikskole
Vestervig Menighedsråd vil gerne ønske Vestervig Kirkemusikskole til lykke med,
at det er lykkedes at få bevilget penge til en 100% rektorstilling. Tak til Tine Fenger Thomsen for de 2 år du var vores organist. Håber du med lidt mere weekend
fri kan holde mange år på posten. Med din iderigdom og øje for muligheder ser
vi frem til et fortsat godt samarbejde om kirkemusikken i Vestervig og omegn.
Margit Nørgaard, Vestervig Menighedsråd
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Sogneudflugten
er sat til søndag d. 2. september.
Mere her om senere.
Sæt kryds i kalenderen.

Indsamlinger
Vestervig:
26. dec.: Børnesagens
Fællesråd ...................... 299,25 kr.
1. jan.: Bibelselskabet .... 400,00 kr.
4. feb.: Folkekirkens
Ungdomskor ................. 390,00 kr.
Agger:
11. feb.: Søndagsskolerne
i Danmark .......................... 0,00 kr.

Torsdags
eftermiddag
samvær, fællessang og kaffebord i
Sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
Kaffe á 25 kr. - Der kan bestilles
kirkebil til torsdagseftermiddage.
Torsdag d. 19. april:
Ketty (Sørensen) kommer og fortæller om sit liv.

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 4.: Soldatervennerstævne
i Hurup Missionshus. Taler: Troels
Moesgaard, Holstebro.
Tirsdag den 10.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus fra kl. 9.30
– ca. kl. 22.00. Medvirkende: Missionær Henrik Søgaard Jørgensen,
Dragstrup.
Onsdag den 18.: Samtalemøder i hjemmene hos Chr. Brogaard, Hurupvej
13 og Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22.
Matt. kap. 17.
Onsdag den 25.: Samtalemøde. Matt.
18.
Maj
Onsdag den 2.: Kredsmøde i Hurup
Missionshus. Taler: Sognepræst Morten Mouritsen, Vinding.
Onsdag den 16.: ”Tabor-mødet 2018”
i Indre Missions Egnsmuseum – det
gamle missionshus ”Tabor”, Harring.
Medvirkende: Provst Line Skovgaard
Pedersen, Hurup og provst emeritus
Jens Munksgaard, Boddum.
Onsdag den 23.: Samtalemøder i hjemmene hos Rosa Stensgaard, Vestergade 57c og Minna Herbst, Irgensvej
4. Matt. kap. 19.
Onsdag den 30.: Samtalemøde. Matt.
20.

Juni
Fredag den 1. - søndag den 3.: Indre
Missions Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.
Onsdag den 6.: Samtalemøder i hjemmene hos Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1 og Kjeld Nørgaard
Ashøjvej 22. Matt. kap. 21 v/ 1-22.
Torsdag den 14. – mandag den 18.:
Teltmøder ved skibsværftet i Vilsund.
Onsdag den 20.: Samtalemøde. Matt.
kap. 21 v/23 - 46.

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 18.00 - 19.30
Christian 2083 2289
Trop (4. - 7. kl.)
Torsdag 18.45 - 20.45
Eva 6133 7760
Senior (8. kl. - 17 år)
Mandag 19.00 - 21.00
Torben 2498 3746
Vi mødes i Spejderhuset,
Margrethevej 5, Vestervig

Agger Sogn
I.M.Samfundet i Agger

Hvor intet andet er anført, holdes møderne
kl.19.30 i missionshuset.
Ønskes kørelejlighed, ring til Konrad,
Tlf. 97 94 25 37. - Velkommen!

April
10.: Kredssamfundsstævne i Agger
Missionshus.
18.: Møde ved Konrad Iversen.
		
Maj
2.: Kredsmøde i Hurup Missionshus v/
Morten Mouritsen.
16.: Møde v/missionær Svend Taulborg, Struer.
30.: Møde v/sognepræst Lillian Risum,
Visby.
Juni
14. – 18.: Teltmøde i Vildsund.

sømandskredsen
April		
Mandag den 9.		
Maj
Mandag den 7.
Juni
Mandag den 4.
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Willy Egmose
- Jens Chr. Wandt

FORÅRSFEST

En længere årrække havde pastoratet to organister
med samme fornavn. På spørgsmålet om hvordan man
internt holder styr på hvem er hvem, blev én kaldt for
organist en anden for musiker.
Agger Kirke og De Sorte Huse får besøg ikke bare af
organist og musiker, men også jazzmusiker, komponist
og korleder Willy Egmose. At Willy Egmose er blindfødt
har helt givet skærpet de øvrige sanser og givet ham sin
Mandag den 23. april kl. 18.00
enorme musikalske spændvidde. Legepladsen udenfor
i Sognehuset
kirkens rum er Willys Jeep, Willy Egmose trio inspirerende eksempler på.
Vi vil gerne fejre forårets komme, sammen med nye
Søndag den 13. maj kl. 10.30 er Egmose organistafsom kendte
ansigter,
til en hyggelig
aften i
Vi vilsåvel
gerne
fejre
forårets
komme,
sammen
med nye
såvel som
løser ved højmessen
i Agger.
Sognehuset.
Jens Chr. Wandt, kendt blandt meget andet fra
kendte ansigter, til en hyggelig aften i Solist,
Sognehuset.
optrædender
ved Dronning Ingrid og Prins Henriks beMenu: Bøf med bløde løg, kartofler, sovs og
gravelser,
danner
duo med Egmose. Der venter os en
rødbeder. Bagefter kaffe/te med kage.
helt
særlig
musisk
gudstjeneste, og lyden af klaveret,
Menu: Bøf med bløde løg, kartofler, sovs og rødbeder.
der
blev
testamenteret
kirken, vil også glæde menigheUnderholdning: Fællessang og underholdning med
Bagefter
kaffe/te
med
kage.
den
denne
søndag
før
pinse.
Det Grå Guld.
I Maskinhuset ved De Sorte Huse er der samme
Prisen er: 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn.
eftermiddag kl. 14.00 koncert med Willy Egmose
og Kongelig operasanger Jens Chr. Wandt - sammensætningen har præmiere denne søndag.
Billetter inkl. kaffe m. brød, kan købes på Cold Hawaii
Musik i Agger på telefon 2252 9225 til kr. 75,-

Forårsfest
Mandag den 23. april kl. 18,00
I Sognehuset

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmelding: Senest 17. april til

aasekrogsgaard@gmail.com
eller tlf. 20 44 98 og
35 underholdning med Det Grå Guld.
Underholdning:
Fællessang
Venlig hilsen

Vestervig
og Borgerforening
Prisen
er: Håndværker80 kr. for
voksne og 40 kr. for børn.
Menighedsrådet
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
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Tilmelding: Senest 17. april til aasekrogsgaard@gmail.com
eller
tlf. 20449835

Indvielse af parkeringsplads og lydanlæg
i Agger Kirke søndag den 15. april kl. 10.30
Efter at menighedsrådet var blevet opmærksom på, at lydanlægget i Agger kirke ikke opfylder kravet til, at alle kan høre
og overvære alt, hvad der foregår under gudstjenesten, blev det besluttet at undersøge, hvad der var galt med det nuværende anlæg. Det blev ved konsulenthjælp konstateret, at det nuværende anlæg er meget slidt og utidssvarende.
Et udvalg besøgte 3 kirker for at vurdere anlæg fra både Oticon og Scantone. Efter at udvalget havde lyttet til og afprøvet
de forskellige lydanlæg, stod det klart, at alle i udvalget foretrak Oticons anlæg.
Det nye anlæg har den nyeste udgave af teleslyngen, og ved koncerter kan man bruge mikrofoner og højtalere. Det kan
også bruges til særligt ønsket musik ved bryllupper og begravelser og kobles til f. eks. video og projektor.
I forbindelse med indvielsen vil organist og kirkesanger vise, hvordan lydanlægget kan bruges f.eks. til begravelser, bryllupper og almindelige gudstjenester.
Arbejdet med parkeringspladsen har varet flere år; men pladsen er nu tæt på at kunne anvendes. På grund af det sene
tidspunkt, vi fik pladsen anlagt på, vil græsset ikke kunne nå at gro før senere på året, så vi regner med, det bliver nødvendigt med yderligere såning og opretning/tromling af arealet.
Der er anlagt befæstede handicap- og -parkeringspladser i den vestlige ende op mod kirkemuren. Selve parkeringsområdet er etableret med makadam-belægning med et 2-3 cm. jordlag, hvorpå der er sået græs af hårdfør kvalitet.
Der er på nordsiden en gangsti med 4 stk. LED-lamper, som giver en god belysning på hele pladsen, samtidig med at det
giver pladsen et smukt og helstøbt udseende.
Kurt Gravesen, kirkeværge

Festdag i Agger søndag d. 15. april 2018
Vi byder alle velkommen til indvielse af Agger Kirkes nye lydanlæg, indvielse af den nye parkeringsplads og efterfølgende frokost i Beboerhuset
PROGRAM:
Gudstjeneste kl. 10.30
Herunder vil der blive spillet et stykke musik over det nye anlæg.
Efterfølgende: Provst Line Skovgaard Pedersen indvier den nye parkeringsplads.
Herefter frokost i Beboerhuset, hvor Menighedsrådet fortæller om det sidste års arbejde.
I forbindelse med frokosten underholder sangerinde Marianne Storm, Klitmøller og guitarist Michael Bertelsen,
som spiller milde ballader, lyttevenlig jazz krydret med latinamerikanske rytmer og toner.
Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i denne festlige dag.
Tilmelding til frokost: Kurt Gravesen 4025 8603 - Gitte Jensen 2367 8856
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Koncerter Vestervig kirke
Mandag den 16. april kl. 19.30
Gospelkoncert med Klitmøller og Lemvig Gospelkor

gospel gav koret internationalt perspektiv. Koret har også
spillet sammen med det lokale Iversen Band fra Agger.
Entré kr. 75,Torsdag den 21. juni kl. 19.30
Koncert med Vestervig Kammerkor og
Kammerensemble
21. juni er årets længste dag. Det markerer Vestervig Kammerkor med en koncert, hvor de bl.a. vil synge sommersange. På programmet er selvfølgelig Oluf Rings Danmark,
nu blunder den lyse nat, Svend S. Schultz Midsommersang
og Valdemar Åhléns Sommarpsalm. Af længere værker kan
nævnes Magnificat anima mea af Dietrich Buxtehude samt
Spring Morning af John Høybyr. Sidstnævnte værk er med
tekst af A. A. Milne, som blev verdensberømt på sine historier om Peter Plys. Digtet stiller det store spørgsmål om
meningen med det hele: hvor er vi på vej hen? hvor ender
det? hvad er formålet?
Der er gratis adgang.

De to gospelkor har samme korleder
og pianist. Dirigent er den kenyanskfødte Lydiah Wairimu, som overtog
ledelsen i 2004. Pianist er James
Khoanyana. De synger også nogenlunde samme repertoire. Derfor har
de indledt et samarbejde, hvor de
øver sammen et par gange om året,
dels i Klitmøller og dels i Lemvig.
Resultatet af dette samarbejde kan
høres i Vestervig Kirke, hvor et stort
kor på op til 40-50 sangere forenes
i gospelsangen. Klitmøller Gospelkor udforsker gerne det musikalske
møde med andre musikere. Her kan
nævnes mødet med Domkirkekoret
fra Bokuba i Tanzania som et højdepunkt, hvor afrikanske bongotrommer og afroamerikansk traditional
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Kirkelige handlinger
fra 26/11 2017 - 9/3 2018

I sognene
har vi taget
afsked med
Clara Marie Nørgaard, Vestervig Kirke.
Rigmor Nielsen, Vestervig Kirke.
Aage Nielsen, Agger Kirke.
Svend Aage Nicolajsen,
Vestervig Kirke.
Rosa Nielsen, Hurup Kirke.
Mads Ulrik Møller Madsen,
Vestervig Kirke.
Hanne Christensen, Vestervig Kirke.
Erling Herbst, Agger Kirke.
Gudrund Pechüle-Christensen,
Vestervig Kirke.

Sct. Thøgersgård
Det sker i april:
Ti. 03.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Missionær.
Ti. 10.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 17.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 24.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste.
Det sker i maj:
Ti. 01.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
To. 03.: Høreomsorg kl. 13.30.
Ti. 08.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Fr. 11.: Dagcentret ferielukket.
Ti. 15.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Fr. 18.: Børnehaven på besøg
kl. 10.15.
Ti. 22.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 29.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste.
Det sker i juni:
Ti. 05.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 12.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
To. 14.: Ålegilde v/aktivkomité
kl. 17.30.
Ti. 19.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Ti. 26.: Klubeftermiddag kl. 14.00.
Gudstjeneste.
Aktiviteterne er for beboerne og for
pensionister i området.

Tillykke med dåben ønskes
Storm Bang Jensen, Vestervig Kirke.
Alberte Schell Isaksen, Vestervig Kirke.
Dirch Nørgaard Lauridsen,
Vestervig Kirke.
Mille Pedersen Raun, Vestervig Kirke.
Anders Roslev Jepsen, Agger Kirke.

OBS! Der kan ske ændringer / tilføjelser i programmet – se husavisen.
Kaffe til eftermiddagsarrangementer
kan købes til 20,- kr.
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Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
14. juni 2018 kl. 17.30
Ålegilde
på Sct. Thøgersgaard for beboere,
pårørende og seniorer i området.
For underholdningen står igen
TRÅNTERNE.
Menuen består af ål/rødspættefileter, nye kartofler med persillesovs
og 1 genstand.
Efterfølgende kaffe og kage.
Prisen for hele arrangementet blot
150,- kr.
Tilmelding senest den 8. juni til
20 44 98 35.

Grundlovsfest
De samarbejdende foreninger i Vestervig holder grundslovsarrangement i Klosterparken tirsdag den
5. juni kl. 14.30 (i Sognehuset,
hvis dårligt vejr).
Tale ved politiassistent Rasmus
Smed Poulsen, Holstebro.

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
18. april kl. 17.00 og 16. maj kl. 16.00
i Graverhuset.

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

Vestervig:
11. april kl. 15.00 - 22. maj kl. 16.00 og
19. juni kl. 16.00 i Sognehuset.

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
Kirkeværge:
Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22, 7770 Vestervig
Tlf. 30 64 11 15
Kirkegårdsleder:
Søren Sørensen.
Træffes på tlf. 24 25 62 03 - hverdage i arbejdstiden
E-mail: vestervigkirke@mail.dk
Organist ved begge kirker:
Hans Henrik Larsen,
Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 80 56 eller 26 60 86 60

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn
afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: hab@altiboxmail.dk
senest den 18. maj 2018

Agger
www.agger-kirke.dk
Menighedsrådsformand:
Gitte Thøgersen, Vesterhavsvej 43, 7770 Vestervig
Tlf. 40 43 19 51 - E-mail: gittekarl@hotmail.com
Kasserer:
Rie Fink, Vandværksvej 7, 7770
Tlf. 30 56 27 06.
E-mail: riefink@mail.dk
Kirkeværge:
Kurt A. H. Gravesen, Vesterhavsvej 12A, Agger
Tlf. 40 25 86 03.
E-mail: kurt@2gravesen.dk
Sekretær:
Olga Krarup, tlf. 23 48 85 26.
E-mail: olgakrarup@gmail.com
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

Kirkens Korshærs Genbrug
Vestergade 6, 7770 Vestervig
Åben Mandag - fredag kl. 13.30 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
Bedsted Missionshus,
onsdag den 6. juni kl. 19.30.
Taler: Kirkens Korshærs landssekretær
(region nord) Dorthe Tranberg-Krab, Hornslet.
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Gudstjenester - vestervig og agger

April
01.04.:

Påskedag – Matt. 28,1-8
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig 09.30

02.04.:

2. Påskedag – Johs. 20,1-18
Vestervig 10.30
Agger ingen

08.04.:

1. s. e. påske – Johs. 21, 15-19
Vestervig 10.30
Agger 16.00

15.4.:

2. s. e. påske – Johs. 10, 22-30
Agger 10.30 - Kirkefrokost, se s. 2
Vestervig 16.00

22.04.:

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

27.04:

Bededag
Agger 10.00 – Konfirmation
Vestervig ingen

29.4.:

4. s. e. påske
Vestervig 10.00 - Konfirmation

Maj
06.05.:

20.5.:

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

21.05.:

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

27.5.:

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

Juni
03.06.:

5. s. e. påske – Johs. 17.1-11
Vestervig 10.30
Agger 09.00

10.05.:

Kristi Himmelfart – Luk. 24, 46-53
Vestervig 10.30
Agger ingen

13.5:

6. s. e. påske – Johs. 17, 20-26
Agger 10.30 - Festgudstjeneste se s. 2.
Kirkekaffe
Vestervig ingen

1. s. e. trin. – Luk 12,13-21
Agger 09.00 (Margit Dahl/Knud B. Nielsen)
Vestervig ingen

10.6.:

2. s. e. trin. – Luk. 14,25-35
Vestervig 10.30
Agger 14.30 - Kirkekaffe

17.6.:

3. s. e. trin. – Luk. 15, 11-32
Agger 10.30
Vestervig 09.30

24.6.:

4. s. e. trin. - Matt. 5,43-48
Vestervig 10.30
Agger 23.30-00.15 - Liturgisk midnatsgudstjeneste. Til lysets Fader. Se s. 2

Juli
01.07.:

5. s. e. trin. Matt. 16,13-26
Agger 10.30
Vestervig 09.30

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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