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Særlige arrangementer og gudstjenester
Vi synger julen ind i Agger og Vestervig: Søndag den 20. december kl. 19.30 synger vi julen ind i Vestervig Kirke.
Medvirkende: Hans Henrik Gramstrup Larsen, organist - Anna Cederstrøm Tølbøll, Obo - Kirsten Haaber, Konst. Sognepræst
Vi skal synge nogle af jules salmer og sange, lytte til julemusik og høre digte og læsninger som indeholder julens budskab om
håb og glæde.
Julens gudstjenester: ”Hør hvor englesangen tone” sådan synger vi i en af julens salmer. Sådan skal det også være i år. Vi
skal synge julens salmer og høre juleevangeliet, sådan som vi plejer at gøre. Vi glæder os alle til julen selv om der er nogle
begrænsninger og restriktioner, også for kirkerne. For at vi kan være sammen på en sikker måde er der begrænsninger for
deltagerantal i kirkerne. Derfor vil der til juleaftensgudstjenesterne i både Agger og Vestervig være tilmelding efter først til mølle
princippet. Alle der tilmelder sig vil få et nummer og man vil blive anvist plads når man kommer til kirken.
VI gør opmærksom på, at der skal bæres mundbind når man bevæger sig i kirken. Når man sidder ned kan man tage mundbindet af.
Tilmelding:
Agger: Bente Bang, send SMS til 40 86 94 21 senest den 22. december kl. 12.00 / Vestervig: Jette Højberg, ring eller send
SMS til 24 83 45 14, eller send en mail til jettehoejberg@gmail.com senest den 22. december kl. 12.00
Gudstjenester:
24. december juleaften: Agger 14.30 (Tilmelding) - Vestervig 16.00 (Tilmelding)
25. december juledag: Agger 9.00 - Vestervig 10.30
26. december 2. juledag: Vestervig 10.30 Provstigudstjeneste
27. december julesøndag - Agger 16.00 Skumringsgudstjeneste
26. december Provstigudstjeneste: 2. juledag er der traditionen tro fælles gudstjeneste for hele provstiet i Vestervig Kirke kl.
10.30. Gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op på en anden måde end søndagens gudstjeneste. Gudstjenesten vil være en mosaik af salmer, musik, læsninger, digte og refleksioner.
Medvirkende ved gudstjenesten er organist Henrik Gramstrup Larsen og trompetist Lasse Bech Eiler.
19. januar 2021 kl. 19.30 i Agger Kirke ”Vi synger sammen”: Fællessang i Agger kirke hvor vi vil synge kendte sange og
salmer og lære nye, som bruges i gudstjenesterne.
I november udkom den nye højskolesangbog, vi vil høre lidt om både kendte og nye sange og salmer som er blevet optaget i
højskolesangbogen.
Tirsdag 2. februar 2021 kl. 19.30 Kyndelmisse i Agger kirke: Medvirkende: Organist, Hans Henrik Gramstrup Larsen Kirkesanger, Birte Aarup. Kyndelmisse slår sin knude. Efter gammel folkelig skik fejrer vi til kyndelmisse også, at vi nu er nået
halvvejs gennem vinteren og at foråret og lyset derfor er på vej. På landet var det statustid og forrådet blev gjort op. Det fejrede
man med Kjørmes-gilder, som var et sammenskudsgilde, hvor man spiste suppe, flæsk, pølser og pandekager. Derfor var kyndelmisse både lysfest og fællesspisning.
I den danske digtning finder vi også kyndelmisse nævnt. I folkemunde kaldte man dagen for Kjørmes Knud, som betyder Kyndelmisse knude. Og når vi synger Kyndelmisse slår sin knude eller om Kjørmes Knud, i Blichers ’Det er hvidt herude’ og Aakjærs
’Sneflokke kommer vrimlende’, så drejer det sig om den knude af frost, som vi kan opleve midt i vinterens mørke.
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Frihed

Frihed
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Pastoratets fotoalbum...

Advent
Vestervig Kirke.

Julehygge 3. december i Vestervig Sognehus v/kirkesanger Birte Aarup og
organist Hans Henrik G. Larsen.

Fra koncerten med Struer Brass Band.
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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.

Januar
Tirsdag den 5., onsdag den 6. og torsdag den 7.: Evangelisk Alliance Bedeuge.
Onsdag den 13.: Samtalemøde i hjemmene hos Chr. Brogaard, Hurupvej
13. 2. Korintherbrev kap. 8.
Onsdag den 20.: Samtalemøde i missionshuset. 2. Korintherbrev kap. 9.
Fredag den 22. og lørdag den 23.:
Mandsstævne i Bedsted Missionshus.
Onsdag den 27.: Samtalemøde i hjemmene hos Kjeld Nørgaard, Ashøjvej
22. 2. Korintherbrev kap.10.
Februar
Onsdag den 3.: Kredsmøde i Jegindø
Missionshus kl. 19.30. Taler: Fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Onsdag den 10.: Samtalemøde missionshuset. 2. Korintherbrev kap. 11.
Onsdag den 17.: Ferie.
Onsdag den 24.: Generalforsamling i
missionshuset.
Marts
Tirsdag den 2., onsdag den 3. og torsdag den 4.: Missionsuge i missionshuset.
Tirsdag - taler: Fritidsforkynder Simon Overgaard Petersen, Holstebro.
Onsdag - taler: Sognepræst Lillian
Risum, Visby.

Torsdag - taler: Fritidsforkynder Tage
Grønkjær, Klitmøller.
Onsdag den 10.: Samtalemøde i hjemmene hos Minna Herbst, Irgensvej 4.
2. Korintherbrev kap.12.
Onsdag den 17.: Samtalemøde i missionshuset. 2. Korintherbrev kap. 13.
Onsdag den 24.: Soldatervennestævne
i Hurup Missionshus. Taler: Ruth Brik
Christensen.
KFUM-SPEJDERNE
Familieklub
Tirsdag lige uger fra kl. 16.30
Lotte 2073 1972
Bæver (0. - 1. kl)
Torsdag 17.00 - 18.30
Tina 2044 9832
Ulve (2. - 3. kl.)
Torsdag 17.00 - 18.30
Christian 2083 2289
Junior/Trop (4. kl. - 17 år.)
Tirsdag 19.00 - 21.00
Jane 4097 9262
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!

Januar
5. - 7.: Bedeuge.
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13.: Bibelkreds - Øst: Anny og Gunnar.
Vest: Konrad og Karen J.
20.: Generalforsamling.
22. - 23.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus v/Søren Grysbæk.
		
Februar
3.: Kredsmøde i Jegindø Missionshus
v/Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
4.: Missionsuge ved Jens Peder Dahlgaard, Nykøbing Mors.
5.: Missionsuge ved Søren Peter Thomsen, Kallerup.
6.: Missionsuge ved Preben Hansen,
Nibe.
24.: Bibelkreds - Øst: Ragna og Anker.
Vest: Anna og Harly.
Marts
10.: Bibelkreds - Øst: Ragna og Anker.
Vest: Kis og Jens.
17.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus
v/Jens Ole Nielsen, Hvide Sande.
27.: Forårsfest v/Henrik Jørgensen,
Dragstrup.

SØMANDSKREDSEN
Januar
Mandag den 18.
			
Februar
Mandag den 1.
Marts
Mandag den 1.
Mandag den 15.
Mandag den 29.

Menighedsrådsvalget i Agger
Invitation til nyt møde hos biskoppen
den 19. januar 2021.
Stor tak til Lone Marie, Meta, Ole og
Poul-Erik.
Så er vi godt i gang med julemåneden, og det nye menighedsråd i Agger
er også godt i gang med at indhente
det forsømte efterår, hvor Agger stod
uden menighedsråd på nær formand
og præst, som af biskoppen blev bedt
om at varetaget arbejdet - indtil nyt menighedsråd var valgt og ville kunne gå i
gang med arbejdet.
Vi har afholdt konstituerende møde den
26. november.
Bente Bang blev valgt til formand.
Thorleif Carlslund-Madsen blev valgt
som næstformand, kirkeværger og formand for valgbestyrelsen.
Kent Tidemand Larsen blev valgt som
kasserer.
Gitte Thøgersen som kontaktperson.
Birte Bruus Jensen menigt medlem.
Referat kan ses på www.sogn.dk /Agger - her vil referater fremover ligge,
foruden i kirken og i menighedsrådets
protokol.
Jeg vil gerne sige tak til alle som valgte
at møde op til valgmøde, valgforsamlinger og til sidst menighedsrådsvalget
- til de 66,66% af menigheden, som
valgte at møde op og bruge deres
stemmeret den 17. november.
Derudover vil jeg gerne sige tak til Lone
Marie, Meta, Ole, Poul-Erik - uden dem,
havde jeg ikke fået et ben til jorden i
vore samtaler hos biskoppen, hvor jeg
støttede op om en 2 årig stilling.

Hvis jeg ikke havde haft den støtte var
der blevet ansat en ny præst i fast tjenestemandsstilling. Med ansættelse før
det nye menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent.
Ansættelse af en præst i 2 år er vigtigt,
medens præstegård, sognehus, menighedsråd, stående udvalg m.v. bliver
opdateret / fornyet, og vil betyde, at vi
om 2 år kan får gode kvalificerede ansøgere til tjenestemandsstilling.
Derfor glæder jeg mig meget til den 19.
januar, hvor biskoppen igen har indbudt
os til samtale på Thulevej i Aalborg.
Vores nye møde hos biskoppen er kun
kommet i stand, på grund af den meget
store folkelige opbakning, jeg har haft
i de 2 sogne også under valget og at
underskriftindsamling kom i gang.
Stor tak til alle som mødte op til valgmøde, valgforsamlinger og ikke mindst
valget i Agger, hvor 66,66% af Aggers
menighed mødte op og stemte.
60% stemte på liste 1 og 40% på liste
2.
Rigtig glædelig jul og godt Nytår
Gitte Thøgersen

Konstituering
Agger Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Bente Bang, Rubyvej 3, Agger
Tlf. 4086 9421
Bente.Bang@RN.DK
Næstformand, kirkeværge og
formand for valgbestyrelse
Thorleif Carlslund Madsen
Enebærvej 4A, Agger
Tlf. 9794 2804 / 4020 5415
Aggethor@outlook.dk
Kasserer
Kent Tidemand Larsen
Toftevej 4A, Agger
Tlf. 2444 4015
kenttl@hotmail.com
Menigt medlem
Birte Bruus Jensen
Rubyvej 17, Agger
Tlf. 5154 3190
Birte.bruus.jensen@gmail.com
Kontaktperson for ansatte ved
kirken
Gitte Thøgersen
Vesterhavsvej 43, Agger
Tlf. 4043 1951
gittekarl2017@gmail.com
Stedfortrædere liste 1
Elisabeth Strandgaard Andersen
Elin Damgaard
Ellen Rose Sørensen
Stedfortrædere liste 2
Ragna Katrine Nielsen
Hans Erik Nørgaard
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Menighedsrådet i Vestervig
vil gerne takke for den store valgdeltagelse ved Menighedsrådsvalget den 17.
november. Valgprocenten i Vestervig Sogn var på 43,1 %, dette betød at der
i alt blev afgivet 414 gyldige stemmer, hvoraf de 311 var på liste 1 og de 103
på liste 2.
Det nye menighedsråd har konstitueret sig som følgende: formand Conny Høy,
næstformand Lotte Madsen, kassere Kristina Krabbe Brønager, Sekretær Margit Nørgaard, kirkeværge Niels Noermark, kontaktperson Kuno Frost.
Vi vil alle gøre vores bedste for at leve op til menighedens forventninger.

Menighedsrådsformand
Conny Høy
Ussingvej 3, 7770 Vestervig
Tlf. 2117 9186
klostergade@mail.dk
Næstformand
Lotte Madsen
Hurupvej 9, 7770 Vestervig
Tlf. 2073 1972
lottemadsen1972@gmail.com

Hvorfor jeg blandede mig i
menighedsrådsvalget i
Vestervig Sogn?
Jeg blandede mig i menighedsrådsvalget, i Vestervig Sogn, fordi jeg var en af
dem, der, af det afgående menighedsråd, blev beskrevet som, ”dem der ikke
slider på bænkene i kirken”.
Jeg blev kontaktet af Poul Erik, som
ville høre om han måtte komme i Veterancafeen, hvor vi mødes onsdage
i lige uger. På en af vores møder ville
han fortælle om, at ham og hans kone
Lone Marie havde startet en underskriftindsamling for vores præst Claus
Nybo. Claus ville gerne blive 2 år mere
i sognet, men det ville det daværende
menighedsråd ikke være med til.
Herfra skal lyde en stor tak til Poul Erik
og Lone Marie for deres store indsats.
Ligeså skal der lyde en stor tak til alle
jer, der også samlede underskrifter ind.
Derfor gik jeg i gang med at finde nogle
personer, som ville stille op til det fore-

Konstituering
Vestervig
Menighedsråd:

stående menighedsrådsvalg. Det gik
forholdsvis hurtigt med at finde dem,
der skulle bruges for at stille op til menighedsrådsvalget. De ventede faktisk
på, at jeg ville spørge dem. De havde
hver især mange gode idéer til, hvordan man kunne forny vores kirke. De
ville meget gerne forlænge de 2 år med
Claus, som der er mulighed for. Da
75% af menigheden havde den samme
holdning, var det ikke det store problem at få valgt et nyt menighedsråd.
Tak til alle jer, der valgte at sætte jeres
kryds på liste 1, og som dermed bevarede muligheden for, at vi formentlig
kan beholde vores præst Claus Nybo.
Ole Bertelsen
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Kasserer
Kristina Krabbe Brønager
Røjkærvej 3, 7760 Hurup
Tlf. 2252 2222
krillebronager@hotmail.com
Sekretær
Margit Nørgaard
Klostermøllevej 65, 7770 Vestervig
Tlf. 2258 0886
aldershv.pm@gmail.com
Kirkeværge
Niels Noermark
Moldrupsvej 1, 7770 Vestervig
Tlf. 2226 0720
noermarkvikar@gmail.com
Kontaktperson
Kuno Frost
Ulstedvej 14, 7770 Vestervig
Tlf. 4055 3646
kunofrost@gmail.com

Mød vikaren
Af Kirsten Haaber
Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt
om mig selv.
Jeg hedder Kirsten Haaber og er 62 år
gammel. Jeg er opvokset i Thy og har
boet her det meste af mit liv med undtagelse af de år, hvor jeg var under uddannelse. Efter studentereksamen tog
jeg på Løgumkloster Højskole. En tid
med musik, litteratur og et møde med
Sønderjylland, som på det tidspunkt
var ukendt land for mig. Efter højskoleopholdet blev jeg ansat på højskolen
for at tage mig af det praktiske.
I 1980 påbegyndte jeg teologistudiet
på Aarhus universitet med ønske om at
blive præst, når jeg var færdiguddan-

net. Under min studietid var jeg frivillig
i Gellerup Kirkes børn- og ungdomsarbejde og var ansat i kirkens kor og som
afløser for kirketjeneren.
Studiet blev afbrudt efter fire år, hvor
jeg flyttede til Aalborg og påbegyndte
musikterapistudiet.
I 1989 rejste jeg til Bergen i Norge, på
Smerteklinikken på Haukeland Universitetssykehus for at tage en specialuddannelse i palliation (lindrende behandling for alvorligt syge og dødende).
I 1992 vendte jeg tilbage til Thy, hvor jeg
oprettede privatpraksis og underviste
på Social- og Sundhedsuddannelserne. I 1996 blev jeg ansat som psykosocialrådgiver i Kræftens Bekæmpelse for
Thy og Mors. I den forbindelse oprettede jeg sorggrupper for Børn og unge,
og grupper for efterlevende.
I 1998 blev jeg ansat som psykoterapeut i Det Palliative Team (DPT) på Nykøbing Mors Sygehus, som ved sygehussammenlægningerne blev flyttet til
Thisted Sygehus.
Mit arbejde i Teamet, som nu var et
specialiseret palliativt team, bestod hovedsageligt i udformning af organisation og struktur af DPT, undervisning af
personale og samtaler med både børn,
unge, voksne og familier i forbindelse
med alvorlig sygdom og død.
Min stilling som psykoterapeut i DPT
blev pga. af besparelser nedlagt 1. januar 2016.
Tiden var derfor inde til et skift i min tilværelse. Uden at vide, hvad jeg skulle
arbejde med resten af mit liv, besluttede jeg mig til at gøre noget jeg i mange
år havde haft lyst til, men ikke mulighed
for, at læse etik, religionsfilosofi og dogmatik på teologistudiet i Aarhus. Det
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blev til en tid fyldt med nye indtryk og
tid til fordybelse.
Helt uventet fik jeg i løbet af 2016 mulighed for at søge om §2, for at blive
præst. Baggrunden for at søge var dels
min uddannelse som Cand.mus.terp
og diplomuddannelse og Master i Clinical Palliation (MCP) samt mit arbejde
som psykoterapeut i palliation gennem
30 år. Dette blev bevilget og i maj 2017
bestod jeg Kirkeministeriets forskrevne
teologiske prøve med tilladelse til at
søge embede i folkekirken.
Siden ordinationen i 2017 har jeg fungeret som vikar i forskellige sogne i
Aalborg Stift, hvilket har været både
spændende, udfordrende og givende.
Jeg har bla. været konstitueret hospicepræst i Aalborg, og sogne- og sygehus præst i Sennels og på Thisted
Sygehus. Senest har jeg været konstitueret sognepræst i Hurup, Helligsø og
Gettrup.
Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg fik
muligheden for at blive præst og glæder mig dagligt over arbejdet.

Kirkelige handlinger
fra 7/9 - 6/12 2020

Tillykke med dåben ønskes
Emma Engelst Fuglsang
William Schmidt Jacobsen
Hector Wester Noermark Subritzky
Mathilde Friis Gade
Leslie Sylvester C. Strandgaard

Tillykke med vielsen ønskes:
ønskes:

Laura Marie Christensen &
Casper Hansen, Agger Kirke.
Camilla Schmidt Jacobsen &
Jacob Schmidt Jacobsen,
Vestervig kirke.
Henriette Dybdahl Noermark &
Niels Noermark.
Karina Hoffmann & Martin Hoffmann,
Agger kirke.

I sognene har
vi taget
afsked med
Karsten Gøttge
Dorthea Marie Olesen
Herta Kristiane Jørgensen
Lejf Aksel Vad
Conny Neess

Gi’ tråden videre
Torsdage fra kl. 14 til 16.30
Januar: 14. - 21. – 28.
Februar: 4. – 11. – 25.
Marts: 11. – 18. – 25.
Kontaktperson:
Karen Søgaard 4021 7994

Indsamlinger
Høstoffer Agger Kirke

En usikker tid
med hensyn til
arrangementer!
Vi befinder os i en foranderlig
tid. Det betyder at arrangementer og gudstjenester kan ændres
fra det som er anført i kirkebladet.
Vi henstiller derfor til at man hele
tiden orienterer sig på kirkernes
hjemmeside i dagspressen og
på diverse Facebook sider.
Vi vil fra kirkernes side forsøge
at være meget nøje med at arrangementer og eventuelle ændringer vil være opdateret.
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3.100 kr.

Tak
til de afgående menighedsrådsmedlemmer.
Jeg vil gerne her i bladet sende
en stor tak til Ketty Sørensen, Ella
Sørensen, Hanne Bæk, Kjeld Nør
gaard og Holger Hornstrup for det
arbejde I har lagt i menighedsrådet,
enten 4, 8 eller endnu flere år.
Tak for godt samarbejde.
Margit Nørgaard

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

Sognepræst:
Kirsten Haaber
Konstitueret sognepræst i Vestervig - Agger fra november 2020.
Træffes på tlf. 2046 8347 (mandag fri).

Agger:
12. januar, 28. januar, 23. februar og 23. marts
- alle møder kl. 16.00 i Beboerhuset.

Afløser:
Sognepræst Maja Cilleborg, Boddum
Tlf. 61 61 11 81 . E-mail: maci@km.dk

Vestervig:
Onsdag d. 13. januar kl. 18.30,
onsdag den 3. februar kl. 18.30 og
tirsdag den 9. marts kl. 18.30 i Sognehuset.

VESTERVIG
www.vestervig-kirke.dk
Menighedsrådsformand:
Conny Høy, Ussingvej 3, 7770 Vestervig
Tlf. 21 17 91 86 - E-mail: klostergade@mail.dk
Kasserer:
Kristina Krabbe Brønager, Røjkærvej 3, 7760 Hurup
Tlf. 22 52 22 22 - E-mail: krillebronager@hotmail.com

Røde Kors’ besøgstjeneste

Kirkeværge:
Niels Noermark, Moldrupsvej 1, 7770 Vestervig
Tlf. 22 26 07 20 - E-mail: noermarkvikar@gmail.com

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

Kirkegårdsleder:
Søren Sørensen.
Træffes på tlf. 24 25 62 03 - hverdage i arbejdstiden
E-mail: vestervigkirke@mail.dk

- så kontakt Ebba Sørensen - tlf. 97 94 11 49

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

AGGER
www.agger-kirke.dk
Menighedsrådsformand:
Bente Bang, Rubyvej 3
Tlf. 40 86 94 21 - E-mail: Bente.Bang@RN.DK

afleveres til Lotte Madsen, Hurupvej 7, 7770 Vestervig
E-mail: lottemadsen1972@gmail.com
senest den 22. februar 2021

Næstformand - Kirkeværge
Thorleif Carlslund-Madsen, Enebærvej 4A
Tlf. 97 94 28 04 / 40 20 54 15 - E-mail: Aggethor@outlook.dk
Kasserer
Kent Tidemand, Toftevej 4A
Tlf. 24 44 40 15 - E-mail: kenttl@hotmail.com

Kirkens Korshærs Genbrug

Kontaktperson / sekretær
Gitte Thøgersen, Vesterhavsvej 43
Tlf. 40 43 19 51 - E-mail: gittekarl2017@gmail.com

Vestergade 6, 7770 Vestervig . Tlf. 29 40 34 83

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

ÅBEN Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
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GUDSTJENESTER - VESTERVIG OG AGGER

December
24.12.:
Juleaften
14.30 Agger - Kirsten Haaber
16.00 Vestervig - Kirsten Haaber
Tilmelding nødvendig:
Agger send SMS til Bente Bang, 4086 9421
Vestervig Jette Højberg, ring eller send SMS
til 2483 4514 eller til mail
jettehoejberg@gmail.com
(se i øvrigt hjemmesiden og FaceBook)
25.12.:
Juledag
9.00 Agger - Kirsten Haaber
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber
26.12.:
2. juledag
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber
Fælles provstigudstjeneste (liturgisk gudstj.)
Inds.: Børnesagens Fællesråd
27.12.:
Julesøndag
16.00 Agger - Kirsten Haaber - Skumringsgudstj.
Januar
01.01.:

03.01.:
10.01.:
17.01:
19.01.:

Nytårsdag
14.30 Agger - Kirsten Haaber
16.00 Vestervig - Kirsten Haaber
Inds.: Bibelselskabet
Agger 9.00 - Kirsten Haaber
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber
Hellig 3 Konger
Vestervig 19.00 - Kirsten Haaber		
1. s. e. H3K
9.00 Vestervig - Maja Cilleborg
Inds.: Y’s Men Region Danmark		
2. s. e. H3K
19.30 Agger - Hans Henrik Larsen
Kirsten Haaber - Fællessang, bla. med nye
salmer og sange.

24.01.:
31.01.:

3. s. e. H3K
9.00 Agger
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber
Sidste s. e. H3K
9.00 Vestervig - Kirsten Haaber
10.30 Agger - Kirsten Haaber		

Februar
02.02.:
Kyldelmisse
19.30 Agger - Hans Henrik Larsen
Birte Aarup
07.02.:
9.00 Agger - Maja Cilleborg
14.02.:
Fastelavn
9.00 Vestervig - Kirsten Haaber
10.30 Agger - Kirsten Haaber		
21.02.:
1. s. i fasten
9.00 Agger - Kirsten Haaber
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber
		
28.02.:
2. s. i fasten
9.00 Vestervig - Kirsten Haaber
10.30 Agger - Kirsten Haaber		
Marts
07.03.:

3. s. i fasten
9.00 Agger - Kirsten Haaber
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber
		
14.03.:
Midfaste
10.30 Vestervig - Fastelavn / Familiegudstj.
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
21.03.:
Mariæ bebudelse
9.00 Vestervig - Kirsten Haaber
10.30 Agger - Kirsten Haaber
		
28.03.:
Palmesøndag
9.00 Agger - Kirsten Haaber
10.30 Vestervig - Kirsten Haaber		

Kirkebil

Vestervig - Agger:
Gratis kirkebil kører til alle gudstjenester.
Ring til: Hurup Taxi - tlf. 97 95 12 73
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