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Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og
gudstjenester
Nytårsdag: Kl. 16.00 i Vestervig. Der vil være lejlighed til at ønske godt nytår i våbenhuset efter gudstjenesten med et lille glas champagne og et stykke kransekage.
Den 21. januar er der natkirke i Vestervig Kirke. Kirken er åben fra kl. 19.00 til 22.00.
Eleverne fra Kirkemusikskolen står for sang og musik, som spænder fra Gregoriansk sang til Jazz-hymner.
Kom og find ro og hvile. Skriv måske en bøn og læg den i døbefonten, eller del den med andre ved at hænge
den op på opslagstavlen. Der er lejlighed til at gå til alters.
Søndag den 25. januar er der kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen kl. 10.30 i Vestervig Kirke. Efter
frokosten vil konservator og kirkemaler Jens Johansen, Odense fortælle om sit arbejde i forbindelse med renovering og farvesætning i kirker.
Den 3. februar sangaften kl. 19.00 i Sognehuset. Vi hører om og synger nyere som gamle salmer, hvis
melodier ikke er så kendte. Ved Hans Henrik Larsen og Claus Nybo. Der bydes på en kop kaffe og kage.
Søndag den 1. marts medvirker konfirmanderne ved gudstjenesten i Vestervig Kirke kl. 10.30. Efterfølgende er der pizza for konfirmanderne og deres forældre i Sognehuset, Vestergade 4.
Den 10. marts sangaften kl. 19.00 i Sognehuset. Vi hører om og synger nyere som gamle salmer, hvis
melodier ikke er så kendte. Ved Hans Henrik Larsen og Claus Nybo. Der bydes på en kop kaffe og kage.
Palmesøndag den 29. marts kommer professor dr. theol. Mogens Müller fra Københavns Universitet og er gæsteprædikant ved højmessen kl. 10:30 i Vestervig Kirke. Mogens Müllers doktorafhandling
fra 1984 omhandler betydningen af udtrykket »menneskesønnen« i Jesu mund i de nytestamentlige evangelier. Siden har han desuden udgivet en afhandling om, hvordan dette udtryk er blevet forstået ned gennem
århundrederne.
Mogens Müller har også beskæftiget sig med spørgsmålene omkring Det Gamle Testamentes betydning i
Det Nye Testamente og i den ældste kirke og om kirkens overtagelse og udvikling af Jesus-traditionerne i de
nytestamentlige evangelier (»evangelisterne som teologer«). Siden 2009 har han stået i spidsen for et projekt,
der undersøger muligheden af at forstå evangelierne som bibelske genskrivninger, dvs. hvordan de senere
evangelieforfattere fortolker, uddyber og supplerer deres forgænger/forgængere. Sammen med sin hustru,
sognepræst Lisbet Kjær Müller, har han udarbejdet Bibelleksikon, der i 2014 udkom på Bibelselskabets Forlag.
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Jesu indtog i Jerusalem Palmesøndag og
Søren Kierkegaards sygdom til døden
Søren Kierkegaard blev indlagt på Frederiks Hospital den
2. oktober 1855. Den vagthavende læge, Harald Krabbe,
skriver i journalen i forbindelse med indlæggelsen: »Han
kan ikke anføre nogen bestemt grund til sin nuværende
sygdom. Han vil dog sætte den i forbindelse med nydelsen af koldt Seltzervand (kulsyreholdige drik) i sommeren,
med et mørkt opholdssted sammen med anstrengende
åndsarbejde, som han mener for stærkt i forhold til hans
spinkle legemsbygning. Han anser sygdommen for dødelig. Hans død er nødvendig for den sag, han har anvendt
hele sin åndskraft på at løse, hvorfor han ene har virket, og
hvorpå han mener, han kun er beregnet; derfor den skarpe tænkning i forbindelse med et så spinkelt legeme. Skal
han leve, må han fortsætte sin religiøse kamp, men den vil
da trætte, hvorimod den ved hans død vil vedligeholde sin
styrke, og, som han mener, sin sejr.«

testand i det sidste år af hans liv. Disse »1000 embedsmænd med Selvopholdelsen Drift er interesserede i, at
Menneskene ikke får at vide, hvad Christendom er...« de
”leger Christendom«, var hans dom over præstestanden.
Den 25. september, kun syv dage før hans indlæggelse,
skriver han: ”hvad der behager ham (Gud) endnu mere
end Englenes Lovprisning, er et Menneske, der i det sidste Løb af dette Liv, naar Gud forvandler sig som til idel
Grusomhed, med den grusomst udtænkte Grusomhed
gjør Alt for at berøve ham al Lyst til Livet, dog vedbliver at
troe, at Gud er Kjerlighed, at det er af Kjerlighed Gud gjør
det. Et saadant Msk. bliver saa en Engel. Og i Himlen, der
kan han sagtens lovprise Gud; men Læretiden, Skoletiden
er jo ogsaa altid den strengeste Tid”. Denne ’læretid’ sluttede for Kierkegaard den 11. november 1855 og han blev
en engel.

Ud fra Krabbes beskrivelse af Søren Kierkegaards egen
opfattelse af sin tilstand – fremførte dr. phil. Hans Jørgen
Thomsen i 2002, at der er en vis lighed mellem beretningen om Jesu indtog i Jerusalem og betydningen af hans
efterfølgende død på korset og så Kierkegaards opfattelse af sin situation i forbindelse med sin indlæggelse.
Thomsen ser Krabbes optegnelser som et udtryk for, at
Kierkegaard ser sin død som en nødvendighed, et offer,
tilsvarende Jesu offer på korset, han må bringe for at hans
arbejde kan sejre.

Claus Nybo

Om Kierkegaard har ment det sådan er næppe troligt.
Udtalelserne til lægen, bærer derimod præg af et menneske, som er konfus og udmattet. For det er uomtvisteligt,
at Kierkegaards død skal ses i sammenhæng med den
udmagrende kamp han førte imod kirken og dens præs
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Pastoratets fotoalbum...
Så starter renoveringen af Vestervig Kirke...
Det første der sker er på loftet over hvælvingerne, hvor der ligger en masse byggemateriale formentlig fra restaureringen for snart 100 år siden. Dette materiale skal
fjernes, hvorefter der etableres et opspænd, der skal forhindre at korbuerne revner.
Opspændet skal fæstnes, hvor byggematerialet ligger, derfor skal det fjernes. For at
komme til disse ting er der lavet hul i taget mod syd og opstillet stillads. På græsset
nedenfor er der lagt stålplader, så lastbilerne kan hente og bringe containerne uden
at ødelægge græsset.
Kirkeværge Mogens Jensen

Et sjældent syn, gennem hullet hvor
tårnuret plejer at sidde.

Tårnåret er tilbage efter en fin istandsættelse.

Vestervig Kirke stå overfor en gennemgribende renovering. Derfor lukkes kirken
umiddelbart efter konfirmationsdagen den 12.4.2015
Tilbuddet til menigheden i Vestervig mens kirken renoveres er, at alle kirkelige handlinger, der ellers skulle være foregået fra Vestervig Kirke i perioden efter 12.04.15 til
ca.1.december 2015, vil komme til at foregår fra/i Agger Kirke.
Der vil være højmesse i Agger Kirke alle søn- og helligdage.
(Menighedsrådet)
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Sikker transport før opsætning.

Salmestafet
Jette Højberg, har valgt at give salmestafetten videre til mig, og da jeg fik salmestafetten, kom jeg til at tænke på, hvad de
danske salmer betyder for mig.
Helt tilbage fra min barndom i Agger Skole, skulle vi lære salmevers og skulle kunne
alle vers udenad. Vi stod linet op på rad
og række i den lange gang, hvor vi havde
morgensang hver eneste dag. Vi fik lært
mange af de danske salmer udenad.
Jeg kan takke mine lærere i Agger Skole
for, at jeg kan rigtig mange salmer udenad
i dag.
Jeg har valgt at dele en af mine yndlingssalmer med jer. Det er salme nr. 192 i
Den Danske Salmebog og den er skrevet
af Grundtvig. Det er en af påskens mest
kendte og elskede salmer:
Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held
Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.
Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
Skønt jeg må som blomsten visne
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
Salmen er en henvendelse til den korsfæstede Jesus og fra vers 6 bliver den til en
bøn. Salmen indledes med et ”hil dig”, der
er en hyldest, som er en konge værdig.
Her krones kongen dog ikke med en kongekrone, men med en tornekrone. Salmen
gør forhånelsen af Jesus aktuelt med udsagnet ”verden dig med torne krone”.
I vers 2 bliver der spurgt, hvad Jesus blev
ked af i det himmelske, siden han ville opgive det hele og give sig hen til os mennesker.
I vers 3 omtales Jesu kærlighed som stærkere end døden, fordi han vælger at dø for
os. Salmen er en meget billedrig salme,
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hvilket kommer til udtryk i vers 4. Jeg føler hårdhed og kulde i mit hjerte, som ikke
kan gengælde Jesu kærlighed og hjertet
sammenlignes med et fjeld. Kun det væld
der udspringer af Jesu sår, kan smelte isbjerge og vaske hjertet rent for synd. Det
bliver til en bøn om, at Jesus vil lade ”floden, som kan klipper vælte, floden som
kan isbjerg smelte, som kan blodskyld
tvætte af”, vælde ind i mig.
I vers 7 beder jeg Jesus om at være ”den
dybe sammenhæng’’ og at mit hjerte må
banke for at tilhøre ham.
Vers 8 og 9 er for mig et smukt billede på
vores liv, som også ligeså stille visner hen
som blomstens, at vi bliver ældre, men at
vi ikke skal smage døden, for Jesus har
betalt for vore synder.
Hvis vi tror på korsets gåde, vil Jesus selv
stå os bi og række os sin hånd, når vort
øje brister og sige, at ”vi går til Paradis”.
Salmen bliver sunget hver påske og er en
meget smuk salme, som fortæller mig om
påskens stærke budskab, nemlig at Jesus
gav sit liv for mig, for at jeg skal have et
evigt liv efter døden.
Salmen bliver også sunget til begravelser
og der er sangen ikke mindre smukt, hvor
specielt de 2 sidste vers minder om, at jeg
skal dø engang, men at der er et håb om,
at jeg skal møde den opstandne Herre
igen. For mig handler salmen om hvad det
betyder, at Jesus kom til jorden og viste os
sin kærlighed ved at leve vort liv og dø den
mest grusomme død, som fandtes på det
tidspunkt, nemlig korsdøden og at Jesus
på en helt kompromisløs måde har vist os,
at kærligheden er stærkere end døden og
at hans kærlighed er en fuldstændig ufortjent gave, som vi ikke kan gengælde.
Birgit Ruby, Agger
Jeg giver stafetten videre til Helge Jørgensen.

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
Onsdag den 7.: Samtalemøder i hjemmene hos: Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1. Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. Ap. Gern.kp. 26
Mandag den 12.: Bedeuge - Evangelisk Alliance v/Einar.
Tirsdag den 13.: Bedeuge - Evangelisk
Alliance v/Kjeld.
Onsdag den 14.: Bedeuge – Evangelisk Alliance v/Christen.
Torsdag den 15.: Bedeuge - Evangelisk
Alliance v/ Niels Mogens.
Onsdag den 21.: Fælles samtalemøde.
Ap. gern. kp. 27 v/1-26.
Fredag den 23.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Se program.
Lørdag den 24.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Se program.
Onsdag den 28.: Offentligt møde. Tale
v/missionær Henrik Dideriksen, Skive.
Februar
Onsdag den 4.: Stagstrup Kirke kl.
19.00. Kredsmøde og efterfølgende
kaffe i kirkecentret. Tale v/frimenighedspræst Peter Kofoed Herbst,
Randers.
Uge 7: Vinterferie.
Onsdag den 18.: IM`s generalforsamling. Tale v/Niels Mogens Sloth.

Missionsuge 23.-26.:
Mandag den 23.: Fritidsforkynder Anders Jørgen Jensen, Vildbjerg.
Tirsdag den 24.: Pens. indremissionær Simon Overgaard, Lemvig.
Onsdag den 25.: Fritidsansat forkynder Richard Hove, Vang.
Torsdag den 26.: Indremissionær
Svend Taulborg, Struer.
Marts
Onsdag den 4.: Samtalemøder i hjemmene hos: Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1. Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. Ap.gern. kp. 27-44.
Tirsdag den 10.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus.
Onsdag den 11.: Fælles samtalemøde
v/Lilly. Ap. gern. kp. 28 v/1-16.
Onsdag den 18.: Samtalemøder i
hjemmene hos: Chr. Brogaard, Hurupvej13. Minna og Erling Herbst, Irgensvej 4. Ap. gern. kp. 28. v/17-31.
Onsdag den 25.: Bibelkursus i Jegindø
Missionshus v/pastor Claus Henry
Olsen, Fur.
Torsdag den 26.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus v/journalist og teolog, Anette Ingemansen, Fredericia.
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
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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!

Januar
Den 5. – 8.: Bedeuge.
Onsdag den 14.: Nabosamtale øst: v/
Lise og Thorleif – vest: v/Gert og Åse
Onsdag den 21.: Generalforsamling.
Februar
Den 4. – 7.: Missionsuge.
Onsdag den 4.: Indremissionær Arne
Nørgård, Gram.
Kor: Britta og Jens Erik Mikkelsen,
Snejbjerg.
Torsdag den 5.: Indremissionær Arne
Nørgård, Gram.
Fredag den 6.: Sognepræst Henning
Smidt.
Lørdag den 7.: Indremissionær Thue
Thomsen, Hvide Sande.
Onsdag den 18.: Møde ved Tage Grønkjær, Klitmøller.
Marts
Onsdag den 4.: Nabosamtale øst: v/
Ragna og Anker - vest: v/Konrad og
Karen Johanne.

Onsdag den 11.: Møde v/Gunner Iversen.
Onsdag den 25.: Bibelkursus i Jegindø
ved Anette Ingemandsen.
Torsdag den 26.: Bibelkursus i Heltborg
ved Anette Ingemandsen.
Lørdag den 28.: Familieaften
v/Åse
Rigstrup, Hjerm – Tema: Påske.

børneklubben
Hver anden fredag fra kl. 16.30 –
17.30. Alle børn er meget velkommen
i klubben.
Januar
Fredag den 16. og fredag den 30.
Februar
Fredag den 13. og fredag den 27.

Torsdagseftermiddage
samvær, fællessang og kaffebord i sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
- Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
22. januar: Thisted Frivilligcenter kommer i Sognehuset, og fortæller om det at
være i sorg, at have sorgen tæt inde på livet, og om sorggrupper.
Sorg er noget vi alle møder på livets vej, og vi takler det alle forskelligt. Denne
eftermiddag peger på nogle måder at få hjælp igennem sorgen på. Velkommen
til alle...
19. februar: Læge Villy Pedersen kommer og fortæller om ”det at være læge
på landet”.
19. marts: Nordthy Mandskor kommer og synger for og med os. De synger
gamle vækkelsessange og afslutter med en kort andagt.

Marts
Fredag den 13. 0g fredag den 27.

sømandskredsen
Januar
Mandag den 12. og mandag den 26.
Februar
Mandag den 23.
Marts
Mandag den 9. og mandag den 23.

kvindekredsen
Møderne afholdes i Missionshuset
kl. 15.00
Januar
Mandag den 19.
Februar
Mandag den 16.
Marts
Mandag den 30.

»Lysets utålmodighed«
Foredrag og sangaften med Inge Aarestrup, Heltborg, i

Agger Kirke onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.30
Det er tæt ved forårsjævndøgn - »Lyset« er tema for Inge Aarestrups tekster,
digte, salmer og sange.
Midt på aftenen serveres kaffe i våbenhuset.
Derefter vil Inge fortælle om salmesamlingen« Lysets utålmodighed«, som udkom i 2011.
Hun er én af de 12 salmedigtere, som skrev ialt 165 nye salmer ud fra de gammeltestamentlige læsninger til alle søn- og helligdage i begge kirkeår.
Alle salmer har nykomponerede melodier. Hans Henrik Larsen og Birte Aarup
medvirker.
Velkommen til en sangaften, hvor vi synger mange kendte salmer og lærer nye.
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NYTÅRSFEST

Indsamlinger

Torsdag den 15. jan. kl. 18.00 i Sognehuset

Agger:
28.9. Høstgudstjeneste
.................................. 6.530,00 kr
12. okt. Blå Kors .......... 307,50 kr

Vi vil gerne starte det nye år med at mødes til en lille fest. Vi håber, at mange
også vil støtte op denne gang.
Menu: Karbonade med kartofler og grønærter fra Thinghuskroen. Bagefter
kaffe/te med kage. Underholdning: Uggi m.fl.
Prisen er: 70 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Drikkevarer kan købes til rimelige
priser.
Tilmelding: Senest 10. jan. til aasekrogsgaard@gmail.com eller tlf. 9794 1634
- 2044 9835.

Vestervig:
21.9 Høstoffer ............ 3.830,00kr
19.10 FDF´s Missionsprojekt ........................... 280,00kr

Venlig hilsen Vestervig Håndværker- og Borgerforening og Menighedsrådet

Konstituering
Røde Kors kalder
Røde Kors har ca. 5000 aktive nørklere i Danmark.
I 2013 sendte Røde Kors i alt 31 tons tøj til bl.a. Kirgisistan-Tadsjikistan og
Hvide Rusland. Her i Vestervig har vi også en klub der mødes i Sognehuset
hver mandag fra kl. 13.00 – 15.30.
Hvis der i sognet er nogle, der kunne tænke sig at deltage, er du meget velkommen. Har du nogle garnrester tilovers, en trøje der aldrig blev strikket
færdig eller lignede, er vi de glade modtagere.
Kontakt os på tlf. 2179 8038 Annette Poulsen eller tlf. 4014 6458 Vita Holmgaard.

Håndarbejdsgruppen
”Gi tråden videre” hvor vi møder op med vores håndarbejde, inspirerer hinanden og lærer af hinanden.
Nye deltagere er fortsat meget velkomne. Mød op i Sognehuset, Vestergade 4,
kl. 15 – 17.30 - se datoer nedenfor.
De nye tider efter Jul og Nytår er:
Mandag den 05.1.15 - Mandag den 19.1.15 - Mandag den 02.2.15
Tirsdag den 17.2.15 - Mandag den 02.3.15 - Tirsdag den 17.3.15
Ved spørgsmål kontakt, Hanne S. Bæk 9794 2628 eller 2695 9568.
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Vestervig menighedsråd
Formand: Margit Nørgaard
Næstformand: Hanne S. Bæk
Kasserer: Ella Sørensen
Kirkeværge: Mogens Jensen
Kontaktperson: Ketty Sørensen
Sekretær: Margit Nørgaard
Kjeld Nørgaard
Agger menighedsråd
Formand: Ragna
Næstformand: Gitte
Kirkeværge: Gunnar
Kasserer: Agnethe
Sekretær: Olga
Kontaktperson: Gitte
Bygningskyndig: Kr. Larsen, Hurup
Underskriftsberettigede: Ragna og
Agnethe
Kontaktperson-medier: Olga
Valgbestyrelse 2016: Ragna, Gitte
og Olga
Formand til valgbestyrelse: Gitte

Kommende koncerter
AGGER KIRKE
Mandag den 2. februar kl. 19.30 - Kyndelmissekoncert
Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, der falder hvert år den 2. februar.
Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er også en
fordanskning af de latinske ord for lysmesse: kyndel = candelarum, altså lys og
missa altså messe. Det er dagen, hvor det markeres, at halvdelen af vinteren er
gået. Kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage
gamle Jesus med i det jødiske tempel. Ifølge Bibelen ser den gamle mand
Simeon ham her og kalder ham ”et lys, som skal åbenbares for hedningerne”.
Det var Struensee, der afskaffede kyndelmissedagen som helligdag, men lysfesten er godt på vej tilbage i kirkerne.
Således også i Agger kirke, hvor Kristine Frøkjær og Hans Henrik Larsen har fundet musik, der har noget med lys at gøre.
De vil komme godt rundt i musikkens forskellige genrer. Undervejs vil Kristine læse nogle tekster, ligesom der vil være fællessalmer. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.
VESTERVIG
Søndag den 22. marts kl. 14.00 - Gratis adgang
Koncert med Vildbjergkoret
Koret er et 3-stemmigt voksenkor, som startede allerede i 1977. De har et bredt
repertoire - bl. a. danske sange og salmer, klassiske værker og rytmiske viser.
Vildbjergkoret giver koncerter, såvel i kirker, kulturhuse og institutioner m.m.
Vildbjergkoret er medlem af Vestjyske Folkekor, og de er med, når dette store
kor synger forårskoncert hvert år.
Korets dirigent er Niels Buch Gormsen. Hans musikalske liv startede i Herning
Kirkes Drengekor. Han har der modtaget undervisning i hørelære, musikteori og henholdsvis kor og solosang. Her fik han
også interesse i orgelspil. I dag studerer Niels på Vestervig Kirkemusikskole med hovedfag i orgel og korledelse.
Søndag den 29. marts kl. 16.00
Gratis adgang
Koncert med 130 unge mennesker fra
Danmark og Holland
OrkesterEfterskolen i Holstebro kommer igen til Vestervig Kirke og spiller en stor symfonikoncert. Med
sig bringer de et stort ungdomssymfoniorkester fra
Amsterdam og sammen spiller de unge mennesker
musik af Tjajkovskij og Carl Nielsen. Der vil også blive
mulighed for at høre både kor og mindre ensembler.
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Kirkelige handlinger
fra 16/9 2014 – 28/11 2014

I sognene
har vi taget
afsked med
Per Andersen, Vestervig kirke
Gert Olsen, Vestervig Kirke
Bodil Johanne Christensen Nielsen,
Agger kirke

Nyt fra
kirkegården
Fra gransæsonen 2015 kan der nu
tilbydes en gran-dekoration som et
alternativ til en gran-pyntning.
Dekorationen kan fås i 2 udgaver,
en aflang og en rund.
Prisen vil være ca. 25% af en granpyntning.

Sct. Thøgersgård
Det sker i januar:
On. 07.: Andagt kl. 10.30
On. 14.: Andagt kl. 10.30
On. 21.: Andagt kl. 10.30
To. 22.: Sangeftermiddag
TOW for SJOW
Aktivkomité kl. 14.00
Ti. 27.:
Gudstjeneste kl. 14.30
Det sker i februar:
On. 04.: Andagt kl. 10.30
On. 11.: Andagt kl. 10.30
Smartex kl. 14.00
Ma. 16.: Vi slår katten af tønden
kl. 14.00
On. 18.: Andagt kl. 10.30
Ti. 24.:
Gudstjeneste kl. 14.30
Det sker i marts:
On. 04.: Andagt kl. 10.30
On. 11.: Andagt kl. 10.30
Ti. 17.:
Ballerum Tærskeværk
m / spisning - Aktivkomité
kl. 18.00
On. 18.: Andagt kl. 10.30
To. 19.: Sidste tilmelding til påskefrokost kl. 12.00
On. 25.: Andagt kl. 10.30
To. 26.: Påskefrokost kl. 11.15
Ti. 31.:
Gudstjeneste kl. 14.30

Alsang i
sognehuset
onsdage kl. 19.00
ved Kirsten Hakkesen.
Alle er velkommen!
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Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
To. 22. januar 2015: Sangeftermiddag på Sct. Thøgersgaard kl.
14.00 med duoen Tow for Sjow
(Roald Jensen).
Ti. 17. marts 2015: Fællesspisning på Sct. Thøgersgaard for
beboere og (plus) 60 pensionister
i området. Underholdningen står
Ballerum Tærskværk for. Der serveres flæskesteg med diverse tilbehør.
Prisen for arrangementet er 50,00.
Tilmelding senest torsdag den 12.
marts til Aase Krogsgaard på 9794
1634 eller 2044 9835.

Kirkehøjskole
forår 2015
Programmet for forårssæsonen
kan ses på Sydthy provstis hjemmeside.
Program findes også i våbenhuset
i Vestervig og Agger kirker.
Tilmeldingsfrist er den 9. januar på
tlf 9795 1184, mail: lei@km.dk

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
20. januar og 10. marts kl. 18.00.
Møderne holdes i Graverhuset kl. 19.00 med
mindre andet er anført.

Afløsere:
Bart Vanden Auweele, Hedegårdsvej 40, Svankjær, 7755 Bedsted.
Tlf. 97 94 81 28. E-mail: BAAU@km.dk
Ruth Folmersen, Vestervej 40, 7760 Hurup. Tlf. 97 95 62 19

Vestervig:
21. januar kl 16.00, 19. februar kl. 16.30 og 24. marts
kl. 16.00.

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

Møderne holdes i Sognehuset.

Kasserer:
Ella Sørensen, Klostermøllevej 71,
7770 Vestervig. Tlf. 97 94 12 46. E-mail: ella-s@mail.dk
Kirkeværge:
Mogens Jensen, Vestervigvej 10, 7755 Bedsted
Tlf. 97 94 52 04

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn

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: mogenshanne@mail.tele.dk
senest den 3. februar 2015

Organist ved begge kirker:
Hans Henrik Larsen,
Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 80 56 eller 26 60 86 60

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

Kirkens Korshærs
Genbrug

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

Klostergade 45 - Vestervig

Kirkeværge:
Gunnar Meier Nielsen, Lyngvej 1, Agger
Tlf. 97 94 23 97.
E-mail: lyngvej1@mail.mira.dk
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. 13.30 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
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Gudstjenester - vestervig og agger

Januar
01.01: Nytårsdag – Luk. 2,21
Agger 10.30 - Inds. Det danske Bibelselskab
Vestervig 16.00 - Inds. Det danske Bibelselskab
Kransekage og champagne efterfølgende
04.01:

Hellig 3 konger – Luk. 2,1-12
Agger 10.30 - kirkekaffe
Vestervig 9.30

11.01:

1. s. e. H. 3 k. – Luk. 2,41-52
Vestervig 10.30
Agger 9.00 - Inds. Missionen blandt hjemløse

22.02:

18.01:

2. s. e. H. 3 k. – Joh. 2,1-11
Agger 9.00 - Ruth Folmersen
Vestervig ingen

25.01:

Sidste s. e. h. 3. k. – Matt. 17,1-9
Vestervig 10.30 - Inds. Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler - Kirkefrokost i Sognehuset
Agger 9.00

Februar
01.02: Septuagesima – Matt. 20,1-16
Agger 10.30 - kirkekaffe
Vestervig 9.30
08.02:

Seksagesima – Mark. 4,1-20
Agger 9.00 – Kaj Mogensen
Vestervig ingen

15.02:

Fastelavn
Vestervig 10.30
Agger 9.00 - Inds. Kirkens Korshær

Marts
01.03:

1. s. i fasten
Agger 10.30
Vestervig 9.30

2. s. i fasten – Matt. 15,21-28
Vestervig 10.30
Konfirmanderne medvirker.
Se endvidere herom på s. 2.
Agger ingen

08.03:

3. s. i fasten – Luk. 11,14-28
Agger 10.30 - Inds. Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe
Vestervig 9.30

15.03:

Midfaste - Johs. 6,1-16
Vestervig 10.30
Agger 9.00

22.03:

Maria bebudelsesdag - Luk. 1,26-38
Agger 10.30
Vestervig 9.30

29.03:

Palmesøndag – Matt. 1-9
Vestervig 10.30 - Inds. Kofoed skole
Gæsteprædikant professor dr. theol.
Mogens Müller. Se endvidere herom på s. 2.

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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