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Særlige arrangementer og gudstjenester
Palmesøndag, den 5. april kl. 10.30 i Vestervig kirke medvirker Børnekoret under ledelse af Lotte Smidth-Petersen.
Askeonsdag, den 8. april kl. 19.30: Filmaften i Vestervig sognehus. Vi ser The Passion of the Christ fra 2004 instrueret af Mel Gibson om Jesu Kristi sidste 12 timer på jorden. Efterfølgende kaffe og kage - hvor vi kan diskuterer filmen.
Påsken i pastoratets Kirker: Skærtorsdag: Vestervig 16.00; Agger 19.30; Langfredag: Agger 10.30; Vestervig 16.00;
Påskedag: Vestervig 10.30; Agger 09.30; 2. påskedag: Agger 10.30.
26. april Vestervig kirke kl. 10.30, Rockgudstjeneste, efterfølgende Pizza, øl og vand i sognehuset for konfirmander
og deres forældre.
5. maj Festgudstjeneste i Vestervig kirke kl. 19.30 i anledningen af 75-årsdagen for befrielsen. Klokkerne i pastoratets to kirker, vil tillige markere dagen ved at ringe freden ind i en time fra kl. 08.00 om morgenen, lige som det skete på
selve befrielsesdagen.
Konfirmationer i pastoratet: Agger, 08. maj kl. 10:.00; Vestervig, 10. maj kl. 10.00.
17. maj kl. 10.30 i Vestervig kirke, musikgudstjeneste - medvirkende Østjysk Kammerkor under ledelse af Erling
Lindgreen samt Vestervig Kammerkor under ledelse af Sisse Skovbakke.
31. maj, Pinsedag, Agger 10.30; Vestervig 09.30; 2. pinsedag 10.30: Ashøje. I tilfælde af regn flyttes tjenesten til Vestervig kirke.
14. juni markeres genforeningen ved gudstjenesterne i Agger kl. 10.30 og Vestervig 09.30. Ved begge gudstjenester
medvirker trompetist Lasse Bech Eiler.
21. juni pilgrimsvandring. Søndag aften den 21. juni kl. 20.00. Vandringen udgår fra Helligkilden ved Vestervig kirke –
Sct. Tøgers kilde. Vi går ad Klostermøllevej via Krik til vandrerhjemmet på Aggervej 13, hvor der vil være suppe og hvil,
inden turen går mod Agger (forplejningen er gratis). I Agger vil vandringen slutte ved Agger kirke med en midnatsmesse,
viet til Lystes Fader kl. 23.30. Turen er på ca. 7 km.
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Oldtiden ved kirken
I perioden 1961-65, i forbindelse med omlægningen af
vejene ved Vestervig kirke, blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse af byhøjen lige nord for kirken. Museumsinspektør fra nationalmuseet, C. L. Vebæk, forestod
den store udgravning af byhøjen. Højen indeholdt spor,
der i de ældste lag kan dateres til bondestenalderen.
De ældste spor af bebyggelse er fra yngre bronzealder
(1100-500 f.Kr.). Men først fra slutningen af førromersk
jernalder (omkring 150 f.Kr.) og frem til begyndelsen af
ældre germansk jernalder (det 5.årh. e.Kr.) er der tale
om en kontinuerlig bebyggelse på stedet. En del af bebyggelsen fremstår i dag som et fredet frilandsmuseum,
bestående af tre mindre huse dateret til ældre romersk
jernalders sene periode (150-200 e.Kr.). Disse tre huse
har alle haft ca. en meter tykke græstørvsvægge, med
lerstampede gulve og en arne. De er forbundet med brolagte gader/stier - belagt med vandrullede sten, hvilket for
den tid er enestående. Husene udgør en del af en større
gård, hvis hovedhus havde seks sæt tagbærende stolper
og har haft stald i østenden. Hovedhuset lå, hvor den
mindste af de cirkulære parkeringspladser ligger i dag, og
var forbundet med de andre huse med en brolagt vej. De
arkæologiske undersøgelser af huset påviser, at gården Bondepige fra romersk jernalder
har en kontinuitet på stedet i omkring 500 år, og at dette
hus i sin grundplan ikke har forandret sig meget gennem
århundrederne. Det østligste af de tre bevarede hustomter har et afløb, der ender i en fordybning lige uden
for husmuren, i hvilken der blev fundet skår fra et stort lerkar. Museumsinspektør Flemming Kaul, der arbejder med publiceringen af fundet, tolker dette hus som gårdens mejeri, hvor karret skulle opsamle vallen.
Umiddelbart syd for de tre huse blev der i en lavning konstateret et kildevæld - der lige fra Bronzealderens tid
har fungeret som vandingssted - men i sin seneste fase var omsat med en vintønde af ædelgran, der daterer
denne sene fase til tiden, hvor Vestervig kirke blev opført.
Claus Nybo
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Menighedsmøde/fællesspisning i Vestervig
Tirsdag d. 12. maj inviterer Vestervig Menighedsråd til menighedsmøde i Vestervig Sognehus.
Vi starter med at spise sammen kl.
18.00, derefter følger vi nedenstående
lovpligtige dagsorden.
Orienteringsmødet afholdes sammen
med det årlige menighedsmøde.
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende menighedsråds
opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved
menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års
regnskab samt det kommende års
budget.
6. Orientering om datoer og regler for
opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der
eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere
på valgforsamlingen i september.

Mød op og lad os få en snak om, om
der er kompetencer, der mangles i Vestervig Menighedsråd, skal der nye
kræfter til, er der nogen, der ikke føler
sig repræsenteret i rådet o.s.v.
Der afholdes valgforsamling tirsdag d.
15. september, hvor de opstillede kan
være valgt, hvis der ikke indkommer
yderligere lister. Sker dette skal der
være valg tirsdag d. 17. november.
Vestervig Menighedsråd

Indbydelse til valgmøde i Agger
Indbydelse til Valgmøde 12. maj kl.
19.30 vedr. Menighedsrådsvalget
den 15. September 2020 i Agger
beboerhus. Vores præst Claus Nybo
vil deltage.
Menighedsrådet byder på aftenkaffe,
boller og kage. Mødet er offentligt og
gratis.
Mødet skal ledes af en dirigent, der
vælges af mødedeltagerne.
Dagsorden for orienteringsmødet:
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende menighedsråds
opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved
menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års
regnskab samt det kommende års
budget.
6. Orientering om datoer og regler for
opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der
eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere
på valgforsamlingen i september.
At være medlem af et Menighedsråd er både udfordrende, langvarigt og læ4

rerigt – man skal kunne sætte sig ind i
nye systemer, og nye måder at tænke
kirke og samfund på - afsætte mange
timer hver måned - særligt fra september til juni. Der er valg hvert 4. år - og
man forpligter sig til at være medlem i
4 år min.
Som formand bruger jeg imellem 10 og
20 timer pr. måned. I Januar til Marts
10-20 timer pr. uge på menighedsrådsarbejdet. Dertil kommer dagligt 1- 3
mail som man kun kan åbne ned NemID. Det samme gør Kasserer, Kirkeværge, Næstformand og Personaleansvarlig også.
Hvis man arbejder kan det være svært
at nå, at komme til alle arrangementer,
hvor der som regel er meget arbejde

både før og efter, fordi vi heldigvis i
forhold til Aggers størrelse - har rigtig
mange som kommer til vore arrangementer.
Der er de alm, gudstjenester og gudstjenester med kirkekaffe. Der er Per
sonalemøde, Personaleudflugt – Julefrokost for personalet, hvor hvert
menighedsrådsmedlem laver en ret.
Der er arbejde med planlægning, indhentning af tilbud, ansøgninger til
Provsti og Stift om tilladelse til at vedligeholde Kirke, Kirkegårdene og Graverhuset. Bygninger som alle nu har en
del år på bagen, siden de sidst fik en
større renovering. Vi skal også have
valgt ny præst om ca. 2 år, hvilket giver
ekstra mange møder.
Vi har min 6 -8 menighedsråds møder,
de fleste med mødepligt for alle.
Møder med Provsti, Stift, Formandsmøder både i Provsti og Stift, div kurser. Der er fælles møder med Vestervig. Valgmøder, møder om It – som der
er meget fokus på i Folkekirken, man
har lige vedtaget en digitalisering strategi. Møder om Liv og vækst i Agger
og i Folkekirken, Landsmøder.
Der er møder i Aktivitetsudvalg, Præstegårdsudvalg, der er møder i Bladudvalg, Planlægning af aktiviteter, Korrektur mv. på Kirkebladet. Kirkekoncerter,
Kirkefrokost, Samtalekaffe, Nytårskur,
Pilgrimsturene, Mortens Aften. Alle aftener - er man pligtige til at deltage i.
Budgetmøderne, hvor næste år skal
planlægges, hvad skal vi have afsat
penge til, til aktiviteter man gerne vil
gennemføre i sognet. Disse møder
er faktisk de vigtigste, for på møderne
lægger man planen for næste år pengestrømme. Når et budget er vedtaget,

og godkendt i Provsti, har hver enkelt
udpeget medlem sit budget for næste
år, som de er ansvarlige overfor. Kvartals møder, hvor budgettet bliver gennemgået. Hvis alt er godt, fortsætter
hvert enkelt medlem - med ansvaret for
de beløb - der er afsat til deres virkefelt.
Regnskabsmødet og godkendelse af
regnskab – fra Marts til sidst i Oktober.
Her bliver sidste års virke gennemgået
med revisor, og ud fra det, kan vi så så
småt begynde at tænke i budget for
det næste år igen. 2019 Regnskab givet et fingerpeg om 2021 års Budget.
Har vi fået frie midler, har vi underskud,
skal dette rettes op.
En af udforingerne lige nu er, at meget
få bliver begravet og tegner 30-årige
kontrakter om vedligeholdelse, vi får
færre og færre indtægter til at vedligeholde Kirkegårde og Grave med. I
2018 – 0 bisættelser, 2019 - 1. 2020
indtil nu 2 bisættelser. I gl. dage da jeg
startede, havde vi i gennemsnit 11 Begravelser.
70 % af det beløb vi får i ligning går til
lønninger. De sidste 30% skal så dække lys, vand og varme, både i Kirke og
Graverhus, vore Koncerter, vore Arrangementer, Blomster, Juletræ, Flag, Kirkekor m.v.
Kontingenter til menighedsråd forening
mv. IT-support, og support til Regnskab.
Jeg håber på mange nye og friske kræfter vil stille op den 12. maj kl 19.30, der
er mange spændende emner - også de
næste 4 år for vores menighed i Agger.
Gitte Thøgersen Formand Agger
Menighedsråd
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Nyt fra Vestervig
Kirkegård
På Øvre Kirkegård er der nu, i den
nyeste del af kirkegården mulighed
for ”Halve” grave til kiste eller urne.
Gravstedet er her anlagt halvt i bed
og halvt i plæne og omkranset af
staudehæk.
Der er også mulighed for et gravsted til kiste eller urne med ophøjet
bed.
For yderligere oplysninger kontakt
kirkegårdsleder Søren Sørensen.

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 d. 1.: Soldatervennestævne i
Vestervig Missionshus.
Onsdag d. 15.: Samtalemøde i Missionshuset Vestergade 23. 1. kor. Kap.
10.
Onsdag d. 22.: Samtalemøde i hjemmene hos Rosa Stensgaarg Vestergade 57 C og Kjeld Nørgaard Ashøjvej 22. 1 kor. Kap. 11.
Onsdag d. 29.: Samtalemøde i Missionshuset Vestergade 23. 1. kor. Kap.
12.
Maj
Onsdag d. 6.: Kredsmøde i Hurup
Missionshus kl. 19.30. Taler: Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg.
Onsdag d. 13.: ”Tabor-mødet 2020” kl.
19.30 i Indre Missions egnsmuseum i
det gamle missionshus ”Tabor” i Harring. Medvirkende: Provst emeritus
Jens Munksgaard, Boddum. Aftenens taler: Bekendtgøres senere.
Onsdag d. 20.: Møde i Missionshuset:
Taler Richard Hove, Vang.
Onsdag d. 27.: Samtalemøde i hjemmene hos Gerda og Einar Worm.
Prins Burisvej 1 og Minna Herbst Irgensvej 4. 1. kor. Kap 13.

D. 5.-7.: Årsmødefestival på Mørkholt
Strand Camping.
Onsdag d. 10.: Samtalemøde i hjemmene hos Chr.Brogaard, Hurupvej
13 og Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. 1
Kor. Kap.14
D. 18.-22.: Teltmøderække ved skibsværftet i Vilsund.

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
15.: Møde ved Søren Peter Thomsen.
Maj
6. Kredsmøde i Hurup Missionshus v/
taler Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg.
13.: »Tabor-mødet 2020« - Møde i Harring Missionshus.
20.: Møde v/lokale.
Juni
5.-7.: Årsmødefestival på Mørkholt
Strand Camping.
13.: Sommerafslutningsfest - program
kommer senere.
18.-22.: Teltmøderække i Vildsund.

SØMANDSKREDSEN
April
Mandag den 6.
Mandag den 20.			
Maj
Mandag den 4.
Mandag den 18.
Juni
Mandag den 15.

Juni
Onsdag d. 3.: Samtalemøde i Missionshuset Vestergade 23.
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Torsdagseftermiddag
samvær, fællessang og kaffebord i Sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
Kaffe à 25 kr. - Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
16. april: Else og Svend E. Toftdahl fortæller om deres gensyn med
Taiwan efter 32 år.
I 1980 rejste vi med vores 3 børn på henholdsvis 1, 4 og 7 år om på den anden
side af jordkloden til Taiwan, ansat af det, der dengang hed Det danske Missionsselskab, nu Danmission.
Vi er begge sygeplejersker, og var udsendt med henblik på at arbejde på den
lutherske kirkes hospital i byen Kaohsiung, som ligger på den sydlige del af
Taiwan.
Det blev en tid med mange udfordringer for både forældre og børn: det vanskelige sprog, det varme klima, de vanskelige arbejdsopgaver, den anderledes
skole og så videre. Men heldigvis også en tid med rigtig mange glæder, især
i mødet med taiwaneserne, som er et utrolig dejligt og hjælpsomt folkeslag.
Vi kom tilbage til Danmark i 1986 efter
6 gode år.
I oktober 2018 foretog vi så rejsen tilbage
for at gense det hele. Denne gang var vi
ni af sted, vores 3 børn, 2 svigerbørn og
2 børnebørn. Det blev en fantastisk tur,
hvor vi genså landet, byen Kaohsiung,
stederne, hvor vi boede, og ikke mindst
mødte nogle af vores venner, som vi havde kendt for 32 år siden.
Vi er stadig fyldt af taknemmelighed over at
få lov til at få denne oplevelse sammen med
hele vores familie, og derfor vil vi gerne fortælle om det.

Grundlovsfest
De samarbejdende foreninger i Vestervig holder grundlovsarrangement i Klosterparken fredag d. 5.
juni kl. 14.30 (i Sognehuset, hvis
dårligt vejr)
Tale v/Knud Erik Sørensen, Vibberstoft. Underholdning ved Thy
Folklore.

Indsamlinger
Vestervig:
01.01.: Bibelselskabet .... 290,00 kr
09.02.: Folkekirkens
Ungdomskor .................. 100,00 kr
08.03.: Folkekirkens
Nødhjælp........................ 400,00 kr

Sogneudflugt
Sogneudflugten i år går til Moes
gaard, Århus.
Sæt kryds i kalenderen den 6.
september.
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Kommende koncerter
Vestervig Kirke:

degaard og organist Tine Fenger Thomsen, alt under ledelse
af Lotte Smidt-Petersen. Lotte Smidt-Petersen underviser til
daglig i korledelse på kirkemusikskolen, ligesom hun har kirkens børnekor. På orgel medvirker i øvrigt følgende af skolens lærere: Lars Colding Wolff, Hjørring - Søren Rasmussen,
Frederikshavn, Asger Troelsen, Århus samt oboist Merethe
Hoffmann i et rent dansk program, hvor der også bliver plads
til fællessalmer.
Rektor Tine Fenger Thomsen håber, at kirken denne dag fyldes af sognebørn, nuværende og tidligere studerende/lærere,
indbudte gæster, turister, kulturinteresserede Thyboer – ja,
alle skolens venner. Koncerten støttes af: Region Nord, Thisted Kommune og Dansk Komponistforening.

TORSDAG DEN 2. APRIL KL. 19.30 - VI SYNGER PÅS
KEN IND - Gratis adgang.
Vi kigger frem mod påskedag ved at synge sange og salmer,
der knytter sig til passionstiden frem til påskedag. Der vil både
være de gode gamle samt enkelte nye. Vestervig Kammerkor synger for. Koret vil desuden synge musik af Rutter, Pärt,
Gjeilo m.fl.

T
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LØRDAG DEN 2. MAJ KL. 14.30 - JUBILÆUMSKONCERT - Gratis adgang.
I anledning af Vestervig Kirkemusikskoles 40-års jubilæum
afholdes koncert ved skolens undervisere med deltagelse af
kor af studerende. Hovedværket bliver en uropførelse af værket ”Liden Kirsten og Prins Buris” af komponisten Bo Gunge.
Skolen har bestilt dette værk til lejligheden for at markere sin
lokale forankring til kirke og sogn. Derigennem leverer skolen
en musikalsk ”gave til byen” i bevidsthed og taknemlighed
over tilhørsforholdet til især kirkerum og orgel. Sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris nyfortolkes gennem modstilling af
tekster af hhv. H.C. Andersen og folkeviser. Udover kor af studerende og lærere medvirker sopransolist Margrethe Sme-

LØRDAG DEN 16. MAJ KL. 16.00 - KORKONCERT - Gratis adgang.
Vestervig Kammerkor får besøg af Østjysk Kammerkor under
ledelse af Erling Lindgren til en fælles koncertweekend. Programmet bliver en blanding af kendte, klassiske korværker
og nyere kompositioner, alt sammen i forsommerens tegn.
Begge kor medvirker desuden ved højmessen søndag den
17. maj.

T
AFLYS
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TORSDAG DEN 21. MAJ KL. 19.30 - DANSK/CANADISK
- Entré kr. 50.
MidtVest Pigekor får besøg af deres canadiske venskabskor
Shallaway Youth Choir. Det canadiske kor består af 40 rigtig
dygtige sangere fra det østligste Canada. MidtVest Pigekor
besøgte koret i oktober 2018, og nu kommer canadierne på
genbesøg i Danmark.
MidtVest Pigekor er grundlagt af Dorte Bille, som har været
korleder og dirigent for koret siden starten i 2000. Vejen til
MidtVest Pigekor går via Børnekoret og Juniorkoret. Tilsammen tæller de tre kor cirka 130 piger og unge kvinder i alderen

Pilgrimsvandring
fra Vestervig til Agger
søndag den 21. juni kl. 20.00
Vi mødes på Sct. Thøgers Kirkegaard, hvor vi får en lille
fortælling, derefter går turen ned af Klostermøllevej over
Krik til Vandrerhjemmet på Aggervej 13.Her er der gratis
suppe og tid til et lille hvil.
Vandringen slutter ved Agger Kirke med en midnatsmesse viets til Lyset Fader kl. 23.30.
Tilmelding til forplejning på Vandrerhjemmet tlf. 9610
4999
Der er mulighed for tilbagetransport til Vestervig.

Kirkevandring
Kirkevandring i Harring onsdag d. 17. juni 2020 kl.
19.00. Vi begynder i Harring Kirke, hvor der bliver fortalt
om kirken og lejlighed til at se kirkegården.
Vi kører forbi den gamle præstegård Rosholm og den
gamle hovedgård Øland på vej til Det gamle Missionshus
TABOR på Hørstedvej. Her nyder vi kaffen og får fortalt
om TABOR, som nu er Museum for Indre Missions historie. Udstillingen, som bestyres af Museum Thy, åbner
først i uge 27, men selv uden udstillingsgenstande fra det
meste af Thy er der en speciel atmosfære i Det gamle
Missionshus, der står, som da det lukkede for 11 år siden. Det vil minde mange om deres barndoms Søndagsskole. Her bliver der også en afsluttende andagt. Harring
Menighedsråd har påtaget sig værtsrollen for dette års
kirkevandring.
Hilsen Distriktsforeningen Sydthy

8 til 19 år. Alle sangerne modtager undervisning i sang og
hørelære på Den Jyske Sangskole i Herning. Korets klang
ideal er klassisk som udgangspunkt, men deres repertoire
indeholder musik i forskellige genrer og med meget varieret
musikalsk udtryk.
Shallaway Youth Choir blev startet i 1992. Shallaway Youth
Choir er egentlig flere kor. Der er hele 8 ensembler for unge i
forskellige aldre. Der er et helt team af dirigenter, akkompagnatører og undervisere knyttet til korene. Elitekoret er i dag
blandt de fineste i verden. De har vundet adskillige konkurrencer, og de er blevet inviteret til at synge ved mange sammenhænge rundt omkring i verden. Korene søger nye veje for
at knytte kulturer sammen. Gennem tiden har korene sunget
repertoire på hele 41 sprog. De synger et bredt repertoire fra
klassiske musik, folkemusik, gospel over populærmusik fra
hele verden.
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Kirkelige handlinger

Mathilde Ingeborg Jepsen,
Vestervig Kirke.

fra 13/12 2019 - 6/3 2020

I sognene har
vi taget
afsked med
Ida Kristine Henriksen, Vestervig Kirke.
Søren Johannes Skjernø,
Vestervig Kirke.
Knud Erik Hove, Vestervig Kirke.
Britta Thomsen, Agger Kirke.
Svend Christian Thomsen,
Vestervig Kirke.
Daniel Guldhammer Stensgaard,
Vestervig Kirke.
Elly Agnethe Thomsen, Agger Kirke.
Aase Fuglsang Dahlgård,
Vestervig Kirke.
Ruth Minna Ussing, Vestervig Kirke.
Albert Sigh, Vestervig Kirke.
Martin Rask Kappel, Vestervig Kirke.
Gerda Sofie Nørgaard, Vestervig Kirke.
Tove Damm Wandall, Vestervig Kirke.

Tillykke med dåben ønskes
Jens Worm Risum, Vestervig Kirke.
Gabriella Stinne Poulsen,
Vestervig Kirke.

Sct. Thøgersgård
Det sker i april:
Ti. 7.:
Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 14.: Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 21.: Klubeftermiddag kl. 14
Ti. 28.: Klubeftermiddag m/gudstjeneste kl. 14.
Det sker i maj
Fr. 1.:
Dagcenteret lukket.
Ti. 5.:
Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 5.:
Arrangement ved aktivkomiteen kl. 17.30.
To. 7.:
Høreomsorg kl. 14.
Ti. 12.: Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 19.: Klubeftermiddag m/ tøjsalg af
herre og dametøj fra Garderoben, Nykøbing kl. 14.
Fr. 22.: Dagcenteret lukket.
Ti. 26.: Klubeftermiddag m/gudstjeneste kl. 14.
Det sker i juni
Ti. 2.:
Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 9.:
Klubeftermiddag kl. 14.
On. 10.: Uggi-aften kl. 19.
Ti. 16.: Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 23.: Klubeftermiddag kl. 14.
Ti. 30.: Klubeftermiddag m/gudstjeneste kl. 14.
Aktiviteterne er for beboerne, dagcenter/mandeklub og pensionister i området. Pårørende er meget velkommen.
Kaffe med brød til eftermiddagsarrangementerne kan købes for 20 kr.
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Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
Aktivkomiteen ved Sct. Thøgersgård
vil gerne invitere alle seniorer til underholdning, god mad og hygge på
Sct. Thøgersgaard.

Forårsfest

Tirsdag den 5. maj kl. 17.30
Vi kan glæde os til en dejlig aften,
med god mad og super musik af:
Uggi og hans kvintet.
Menu: Flæskesteg med tilbehør, kaffe og kage + en genstand
Pris: kr. 100
Tilmelding: Senest 29. april til Aase
Krogsgaard tlf. 2044 9835 eller mail
aasekrogsgaard@gmail.com
Kørsel til arrangementerne kan bestilles senest 3 dage før på tlf. 9917
3345.

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
Onsdag d. 22. april kl. 16.00 og
onsdag den 6. maj kl. 16.00 i Graverhuset.

Afløser:
Sognepræst Knud Bonde Nielsen, tlf. 97 95 90 09.

Vestervig:
Torsdag d. 23. april kl. 17.00, torsdag d.
28. maj kl. 17.00 og torsdag d. 25. juni
kl. 17.00 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

Røde Kors’ besøgstjeneste
Hvis du gerne vil have en besøgsven - en der kommer en
gang i ugen - en der taler med dig - læser for dig - drikker
en kop kaffe med dig - eller går en tur med dig
- så kontakt Ebba Sørensen - tlf. 97 94 11 49

AGGER
www.agger-kirke.dk
Menighedsrådsformand:
Gitte Thøgersen, Vesterhavsvej 43, 7770 Vestervig
Tlf. 40 43 19 51 - E-mail: gittekarl@hotmail.com
Næstformand:
Gitte Jensen Sloth, Vesterhavsvej 44, 7770 Vestervig
Tlf. 23 67 88 56.
E-mail: aggergitte@gmail.com

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn
afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: hab@altiboxmail.dk
senest den 25. maj 2020

Kasserer:
Rie Fink, Vandværksvej 7, 7770 Vestervig
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:
Ragna Nielsen, Langholmvej 1, Agger, tlf. 29 26 84 94.
E-mail: ragnanielsen@hotmail.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
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GUDSTJENESTER - VESTERVIG OG AGGER

April
05.04.:
09.04.:
10.04.:
12.04.:
13.04.:
19.04.:
26.04.:

Maj
03.05:
05.05:
08.05.:
10.05.:

Palmesøndag - Johs. 12. 1-16
Vestervig 10.30 - se s. 2
Agger 09.30
Skærtorsdag - Johs. 13, 1-15
Vestervig 16.00
Agger 19.30
Langfredag - Johs. 19, 17-37
Agger 10.30
Vestervig 16.00
Påskedag - Matt. 28, 1-8
Vestervig 10.30 - Inds. KFUM & KFUK i Danmark
Agger 09.30
2. påskedag - Johs 20, 1.18
Agger 10.30 - Kirkekaffe
1. s. e. påske - Johs. 21 - 15-19
Agger 10.30
Vestervig 09.30
2. s. e. påske - Johs. 10 - 22-30
Vestervig 10.30 - se s. 2
Agger 09.30
3. s. e. påske - Johs. 14, 1-14
Agger 09.00 (Knud Bonde Nielsen)
Vestervig ingen
Vestervig 19.30 - Festgudstjeneste i anledningen
af 75 året for befrielsen - se s. 2
Storbededag
Agger 10.00 - Konfirmation
Vestervig ingen
4. s. e. påske - Johs 8, 28-36
Vestervig 10.00 - Konfirmation
Agger ingen

17.05.:
21.05.:
24.05.:
31.05.:

Juni
01.06.:
07.06.:
14.06.:
21.06.:
28.06.:

5. s. e. påske - Johs 17, 1-11
Vestervig 10.30 - se s. 2
Agger 09.30
Kristi Himmelfartsdag
Agger 10.30 - Kirkekaffe
Vestervig ingen
6. s. e. påske - Johs 17, 20-11
Vestervig 10.30
Agger ingen
Pinsedag
Agger 10.30
Vestervig 09.30 - Inds. Danske Sømandsog Udlandskirker
2. pinsedag
10.30 - Provstigudstjeneste på Ashøje.
I tilfælde af regn i Vestervig Kirke.
Trinitatis Matt. 28, 16-20
Vestervig 10.30
Agger 09.30
1. s. e. trin. - Luk. 12, 13-21
Agger 10.30 - Kirkekaffe Se s. 2
Vestervig 09.30 - se s. 2
2. s. e. trin. - Luk. 14, 25-35
Vestervig 10.30
Agger 23.30 - se s. 2
3. s. e. Trin. - Luk. 15, 11-32
Agger 09.00
Vestervig ingen

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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