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Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og
gudstjenester
Palmesøndag den 29. marts kl. 10.30: Festgudstjeneste i Vestervig kirke.
Vestervig Kammerkor under ledelse af Vibeke Aarkrog og trompetisten Lasse Bech Ejler. Ved orglet Hans
Henrik Larsen. Prædikant professor dr. theol. Mogens Müller, liturg Claus Nybo.
Påskens og Pinsens gudstjenester – se bagsiden.
Konfirmationer: Vestervig den 12. april kl. 10.00; Agger den 1. maj kl. 10.00.
Vestervig: Ida Agensen, Michael Anderschou, Julie Ellegaard Brodersen, Marie Odgaard Fribert,
Mikkel Gade, Angelina Hintze, Nanna Hove, Zilas Jensen, Christoffer Moldrup Larsen, Emil Nørgaard Nielsen,
Emma Simonsen, Marianne Slavensky, Mathias Maul Sørensen.
Agger: Sørine Strandgaard Gade.
5. maj kl. 19.00 i Agger kirke. Frihedsgudstjeneste og foredrag i anledning af
70 året for Danmarks befrielse. Gæsteprædikant Sven Ove Gade. Efterfølgende
holder Gade foredrag om modstandsbevægelse under besættelsen i beboerhuset i Agger.
Gade er uddannet cand.merc. og har bl.a. været underdirektør i Industrirådet
og politisk redaktør på Politiken. Chefredaktør for Ekstra Bladet 1976 til 2000.
Siden har han forfattet en lang række bøger, bl.a. om modstandsbevægelsens
topfolk. Deriblandt medstifter af Danmarks Frihedsråd, politikeren Frode Jakobsen, nedkastningschefen i Jylland, modstandsmanden Jens Tolstrup, og lederen
af den jyske modstandsbevægelse, godsejeren Flemming Juncker. Senest med
en biografi om Flemming B. Muus der var chef for de faldskærmsfolk, der under
besættelsen blev sendt til Danmark.
21. juni i Agger kirke kl. 23.30. Liturgisk midnatsgudstjeneste til lysets Fader.
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Modstandskampen under besættelsen
I den nyere Danmarks-historie har ikke mindst nederlaget i
1864 og besættelsen 1940-45 været skelsættende. 1864
blev mindet sidste år. To af mine oldefædre var med ved
Dybbøl. Når de mødtes, blev deres oplevelser i Dannevirke og på Dybbøl gennemtygget igen og igen, fortalte
min mor. Når det gælder besættelsen, er der stadig enkelte overlevende fra modstandskampen. Da jeg for 12-13
år siden arbejdede på en biografi om Frode Jakobsen –
Morsø-drengen som blev den centrale skikkelse i Frihedsrådet – var det allerede ved at være sidste udkald. I dag
er samme Frode ukendt for mange i den unge generation.

ske fly, især i Jylland? Hvem kunne forestille sig, at danskernes vigtigste nyhedskilder ville blive illegale blade og
radioudsendelser fra England og Sverige? Eller at næsten
20.000 danskere ville søge asyl i Sverige, overført af et
omfattende net af småskibe i illegal rutefart over Øresund
og Kattegat?
Og så må det ikke glemmes, at søfolk var de første modstandsfolk. De tusinder af sømænd, som efter 9. april 1940
valgte at sejle for Storbritannien og Det Britiske Imperium.
Måske den vigtigste danske modstandsindsats overhovedet. Under krigen mistede 2.000 danske søfolk livet.

I de første måneder efter befrielsen blev modstandsbevægelsen hyldet igen og igen – også af dem, der havde
støttet samarbejdspolitikken, men det varede ikke mange
måneder, før der blev opfordret til besindighed. Og med
den fremtrædende kirkehistoriker, professor Hal Koch, i
spidsen blev der skabt en myte om det store nationale
fællesskab under besættelsen.

Allerede i sommeren 1942 var sabotagen så omfattende,
at statsminister Vilhelm Buhl i en radiotale så sig nødsaget
til at opfordre danskerne til at angive sabotørerne til politiet. Sabotagen var en af de vigtigste årsager til oprøret i
august 1943, der endte med regeringens reelle afgang.
Men sabotagen, ikke mindst jernbanesabotagen i Jylland,
fortsatte med at vokse. De mange sabotager var den væsentligste årsag til en omfattende folkelig manifestation i
sommeren 1944: folkestrejken.

I de første år af besættelsen skete der ikke meget, bortset
fra alsangsstævner, hvor danskerne samledes for at synge
fædrelandssange. Det store flertal tilpassede sig de nye
tider. I 1940 var der næppe mange – hvis overhovedet nogen – der forestillede sig, at flere tusinde senere ville tage
kampen op, og at flere tusinde ville blive tvunget til at gå
under jorden. Man kendte end ikke begrebet modstandsarbejde. Måske var ordet sabotage kendt, men det havde
en kriminel og ikke en politisk klang. At menige og ukendte
danskere og ikke regering og rigsdag skulle komme til at
forme dansk politik og ende med at fastlægge holdningen
til den tyske besættelsesmagt, var en absurd tanke. Hvem
kunne forestille sig, at der ville komme sabotage med brug
af sprængstof fra England, som blev nedkastet af engel-

Først på aftenen 4. maj 1945 lød frihedsbudskabet fra
London. Kampen mod tyskerne var slut. Nu ventede et
opgør med de mange, der svigtede under krigen og ikke
mindst en kamp om udviklingen i det befriede Danmark.
Sven Ove Gade
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Pastoratets fotoalbum...
FÆLLER

Det begyndte i 2000 i Grønland.
Familien bad Jens gøre en fin gravsten,
nu hvor svigermor var død.
Stående foran en gigant klods af granit,
er det vel ikke hvem som helst, der ser,
at derinde i granitblokken befinder sig
et par. Dem må jeg have hugget frem,
så andre end jeg, ser dem.
Parret i stenen er ej heller hvem som
helst.
Det er mennesket i absolut forstand.
Som mand og kvinde skabte Han dem
i sit billede, Han velsignede dem og så
at alt var såre godt - indtil den snu slange førte mennesket til fald, syndefald.
Slangen blev forbandet af Gud Herren,
og sit menneske blev jaget hjemmefra.
Fæller - vi hører sammen altid - kalder
Jens Erik Kjeldsen sin guldbryllupsgave
til sine forældre i 2002.

Frem af én sten kom de, og med en
tankevækkende detaljerigdom. Jeg har
påpeget en væsentlig fejl ved værket
uden at få medhold. Det befinder sig på
Tåbel Hede omgivet af fyr og gran foran
familiens sommerhus, hvor kun overflyvende fiskehejrer på vej til deres koloni,
iagttager det smukke værk!
Og ja, jeg så det, fordi jeg var inviteret
og ønskede at fotografere.
Let og koket i sin attitude spiller hun
bold med kloden og vores allesammens evige skæbne. Figenbladene er
droppet, og nu skal livet leves - udenfor!
Det forekommer at han allerede har fattet konsekvensen af deres ulydighed.
Tvunget i knæ.
»I dit ansigts sved skal du æde dit
brød«, lød det.
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I venstre hånd, der hviler på knæet,
fastholdes frugten de i fællesskab har
smagt. En bid til hver - fæller!
Højre hånd er helt nede på jorden, og
er lukket omkring fremtidens møje med
agerdyrkning - nogle få kornstrå i et lille
neg.

Foruden dette værk, har kunstneren på
bestilling udført fiskerkone »Mary« der
kan opleves ved signalmasten i Agger
samt buste af aggerfisker, skænket af
kunstneren til forskønnelse af Agger
Havn.
Tekst og foto: Hans E. Nørgaard

Salmestafet
Se, nu stiger solen af havets skød
Nr. 754 DDS
Mel.: Lars Nielsen 1891
Oluf Ring omkring 1915

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.
Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!
Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud!
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
Jakob Knudsen 1891

Lidt stolt var jeg, da Birgit Ruby kontaktede mig og spurgte, om jeg ville overtage stafetten denne gang, for jeg bor jo
ikke i Vestervig-Agger; men bruger kirkerne og nyder meget når Claus Nybo
er prædikant.
Jeg har rigtig mange dygtige præstevenner, og også et par biskopper; men
Claus Nybo er en af mine favoritter, og
det ved de andre godt.
Siden jeg var 11 år, har jeg kunnet se
Brabrand sø, og bor højst 200 meter fra
denne.
Indtil det blev for stort og besværligt
med græsslåning på 1500 kvadratmeter og næsten lige så mange muldvarpeskud, havde vi et sommerhus ned til
vandet på Mols.
Pludselig fandt vi ud af, at der var små
rækkehuse til salg på Agger Tange Feriecenter, og min hustru Nete er jo fra
Hurup, så det blev vores drømmehus i
seniorlivet, og vi kan i reglen høre havet,
når vi lægger os til at sove.
For mig er bølgeskvulp den mest afslappende lyd, jeg kender.
Der var derfor ingen tvivl om, at jeg ville
vælge salme 754: Se, nu stiger solen af
havets skød.
Salmen er skrevet af Jakob Knudsen i
1891; mens han var valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers, og salmen er efter sigende skrevet på et døgn,
hvor Jakob Knudsen sad og så ud over
Randers fjord under skrivningen.
Når jeg hører salmen, hvor organisten
også bruger orglets trompet, føler jeg
næsten, at jeg kan både se og høre havet, og når der en gang i mellem er en
ægte trompet med, kan jeg ligefrem få

5

gåsehud. Allerbedst lyder det, når en
trompet sætter i ved sidste vers.
Til begge mine forældres begravelser,
blev denne salme da også sunget, og
jeg har begge gange følt, at ordene i
vers 6: ”Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav, lad mig ikkun stævne imod
min grav: Livets Gud mig skærmer, jeg
er hans barn, ud hans hånd mig river af
dødens garn.”
Begge gange har jeg følt, at jeg har fulgt
dem helt til himlens port.
Jakob Knudsen blev kun 59 år, og døde
i 1917; men nåede at forarge sin menighed, da han først blev skilt og senere gift
med den 19 år yngre Helga Bek.
På den tid var det ikke normalt at blive
skilt, slet ikke når man var præst; men
det har jo ændret sig meget.
Da jeg læste teologi For Lægfolk, i halvfemserne, fik vi at vide, at skilsmisseprocenten i Danmark var højest blandt
præster, og det kunne godt forbavse
lidt.
Der er mange andre salmer jeg også
holder af, og nok mest B. S. Ingemanns,
både salmer og sange, og især de mange sange og salmer der handlede om
børn, som han aldrig selv fik.
Ingemann skrev kort tid før sit sølvbryllup sangen: ”Stork, stork langeben, hvor
var du så længe?”
Lidt tankevækkende, ikke sandt?
Helge Jørgensen, Brabrand
Det glæder mig meget, at en af Aggers
mest aktive og kloge piger, Gitte Jensen, vil overtage stafetten efter mig.

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
Torsdag den 9.: Soldatervennerstævne i Heltborg Missionshus.
Mandag den 13.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Program følger.
Tirsdag den 14.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Program følger.
Onsdag den 15.: Fælles samtalemøde.
Romerbrevet kap. 1.
Mandag den 20.: Kirkens Korshær i
Stagstrup Kirkecenter.
Onsdag den 22.: Fritidsforkynder Niels
Aage Kristensen, Mors.
Onsdag den 29.: Samtalemøder i hjemmene hos: Rosa Stensgaard, Vestergade 57c.
Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. Romerbrevet kap. 2.
Maj
Onsdag den 6.: Kredsmøde i Snedsted Sognegård.
Onsdag den 20.: Møde i ”Det gl. Missionshus Tabor” i Stagstrup.
Onsdag den 27.: Fælles samtalemøde.
Romerbrevet kap. 3.
Juni
Onsdag den 3.: Samtalemøder i hjemmene hos: Minna og Erling Herbst,
Irgensvej 4.

Gerda og Einar Worm, Prins Burisvej
1. Romerbrevet kap. 4.
Lørdag den 6. til og med torsdag den
11.: TELTMØDER i Vilsund.
Onsdag den 10.: Norea Radio v/Ole
Sørensen.
Onsdag den 17.: Fælles samtalemøde.
Romerbrevet kap. 5.
SOMMERFERIE!

KFUM-SPEJDERNE
Bæver (0. og 1. kl)
Torsdag 17.00 - 18.30
Karin 2945 1502

Ulve ( 2. og 3. kl.)
Tirsdag 18.30 - 20.00
Hanne 2485 8026
Junior (4. og 5. kl.)
Mandag 19.00 - 21.00
Eva 6133 7760
Spejder (fra 6. kl.)
Mandag 19.00 - 21.00
Ole 2058 8687
Klan
Møde hver anden onsdag
Eva 6133 7760

Agger Sogn
I.M.Samfundet i Agger
Hvor intet andet er anført afholdes møderne
kl.19.30 i missionshuset. Ønskes kørelejlighed,
ring til Konrad, Tlf. 97 94 25 37. Velkommen!

April
Den 13.-14.: Kredssamfundsstævne i
Agger Missionshus v/fritidsforkynder
Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Onsdag den 22.: Nabosamtale. Øst: v/
Peder og Agnethe – vest: v/Gert og
Åse.
Onsdag den 29.: Møde v/Konrad Iversen.
Maj
Onsdag den 6.: Kredsmøde i Snedsted
sognegård v/Esben Tideman, Sognepræst i Århus.
Onsdag den 20.: Afslutning nabosamtale v/Lilian Risum, Heltborg.
Onsdag den 27.: Møde v/Mogens Nørgård Pedersen.
Juni
Onsdag den 6.: Sommerfest v/fritidsbørnekonsulent Jens Chr. Plougman,
Videbæk.
Søndag den 10.: Vi mødes ved missionshuset og kører til teltmøde i Vildsund.

Grundlovsfest
5. juni holder De samarbejdende
Foreninger Grundlovsarrangement
i Klosterparken kl. 14.30.
Tale ved Lars Steffensen.
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sømandskredsen
April
Mandag den 20.

Maj
Mandag den 4. og mandag den 18.
Juni
Mandag den 1. og mandag den 15.

børneklubben
Hver anden fredag fra kl. 16.30 –
17.30. Alle børn er meget velkommen
i klubben.
April
Fredag den 10. og fredag den 24.
Maj
Fredag den 8. og fredag den 22.
Juni
Fredag den 5. og fredag den 19.

Midlertidig lukning
af Vestervig Kirke
Menighedsrådet minder om at Vestervig Kirke lukker fra den 13.
april 2015 og frem til december
2015.
Alle kirkelige handlinger vil i denne
periode foregå fra Agger Kirke.
I kan i de næste numre af kirkebladet læse, hvordan renoveringen
skrider frem, og forhåbentlig kan vi
vise billeder fra dette spændende
arbejde.
Menighedsrådet

»Fattigdom i Danmark«
Mandag d. 20. april kl. 19.30 indbyder Kirkens Korshær alle til en aften i
Stagstrup kirkecenter, hvor Kirkens Korshærs chef Helle Christensen kommer
og taler over dette emne. Desuden medvirker Nordthy Mandskor. Alle er velkomne.
(Storkreds Mors Thisted- Sydthy)

Sogneudflugt
til Vorupør Kirke, Niels og Sinnes Univers
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. august hvor Sogneudflugten
i år går til Vorupør
Vi starter i Fiskekompagniets lokaler, hvor vi skal høre fortællingen om Folketingsmand Munk Poulsens ide´ om at starte et fiskekompagni i Vorupør. Hvordan det gav velstand til byen, fordi man solgte de fangede fisk solidarisk.
Fortællingen om hvordan Niels og Sinnes Univers opstod, og hvad det har gjort
for Vorupør i dag.
Derefter en kort gåtur til havbadet, hvor der også vil være en kort fortælling om
havbaddet.
Hvis Nationalpark Centeret er færdigt til den tid - også et besøg her.
Efter aftenskaffe, afslutter vi med fortællingen om Vorupør Kirke med salmesang og en kort andagt.
Se mere detaljeret beskrivelse om starttidspunkt, transport m.m. i næste kirkeblad«.

Torsdagseftermiddag
samvær, fællessang og kaffebord i sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
- Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
23. april: Pensioneret orlogskaptajn, Poul Erik Thyland, Agger, vil fortælle om
sit liv og det at vende tilbage til Agger.
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Orientering fra kontaktperson Ketty Sørensen
medarbejdere Preben Nielsen at gå på
pension efter mange års arbejde på Vestervig Kirkegård.
Vi vil savne ham. Vi har været meget
glade for den utrolige arbejdsglæde,
trofasthed og omhyggelighed, Preben
har udvist. Hans utrolige viden om kirkegården, har vi, og alle de der har besøgt kirkegården nydt godt af.
Vi ønsker Preben alt godt fremover.

Så er foråret kommet, og sommeren er
på vej. En dejlig travl tid med udendørs
aktiviteter er godt begyndt.
Det gælder også på kirkegården ved
Vestervig Kirke, og selv om kirken bliver
lukket fra midt i april p.g.a. restaurering,
bliver arbejdet ude på kirkegården ikke
mindre.
Det vil give lidt flere udfordringer med
håndværkere, der i en periode er i kirken.
En spændende tid for alle, og det bliver
spændende at følge dette arbejde.
Oktober 2014 valgte en af vore trofaste

Ketty Sørensen

9. juni 17.30 - 21.00 - Carl Nielsen 150 år
Carl Nielsen er i manges øjne Danmarks største komponist. Der er derfor god grund til at fejre ham, når han den 9. juni
kunne være fyldt 150 år.
Som komponist var han svær at sætte i bås. Samtidig med at han skrev komplicerede og nyskabende symfonier og
solokoncerter, kunne han skrive sange som ”Solen er så rød, Mor” og ”Jens Vejmand”, sange der blev folkeeje og samlingspunkt for alle danskere. Han tænkte sig ikke til sin musik. Han orienterede sig udelukkende ved hjælp af sit skabende
instinkt. Eftertiden har kanoniseret hans musik. Den er som det motto, han har givet sin 4. symfoni - uudslukkelig. Her
har han skrevet: ”Musik er liv, som dette uudslukkeligt”. Carl Nielsen var et levende menneske - med stærke følelser og
påvirkelig over for stemninger og dybt forankret i sin fynske baggrund.
Carl Nielsen vil blive fejret verden over med koncerter, plade- og bogudgivelser, udstillinger m.m., således også i Vestervig og Agger. Kl. 17.30 er der foredrag om Carl Nielsen på Vestervig Kirkemusikskole. I den forbindelse udgives en CD
med bl.a. orgelværket Commotio af Carl Nielsen. Det er hans sidste betydelige komposition. Et stort tænkt orgelværk,
der spænder fra strømmende fabuleren og barokkens klangpragt til intim poesi og næsten lærebogsagtigt udarbejdede
fugaer.
Herefter er der koncert kl. 20.00 i Agger kirke, hvor bl.a. Vestervig Kammerkor opfører Carl Nielsens Fynsk Forår. Det er ét
af hans mest populære korværker. Der vil også blive opført klaverværker af Carl Nielsen, samt sange og salmer.
Detaljerne er ikke helt på plads. Se derfor nærmere på Agger kirkes hjemmeside www.agger-kirke.dk samt i dagspressen.
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Forårsfest
Torsdag den 7. maj kl. 18.00
i Sognehuset

Foråret er altid en skøn tid at fejre,
og samtidig glæder vi os til en forhåbentlig rigtig dejlig sommer. Derfor
inviterer vi til fællesspisning.
Menu: Dansk bøf med tilbehør fra
Thinghuskroen, og bagefter kaffe/te
med kage.

Kirkens renovering
Den megen byggemateriale i lommerne ved hvælvet er nu fjernet. Det var en større
opgave end forudset. Dels var materialet mere kompakt end forventet og dels var
arbejdsforholdene ikke særlige gunstige, og endelig var der mere materiale end,
man havde kunnet forudse. Det skønnes, at der nu er fjernet ca. 60-70 tons byggemateriale, men dette har også bevirket at fastgøring af opspændet er blevet helt
optimalt. En opgave som nu snart kan afsluttes. Processen tog noget længere tid
end beregnet, og er derfor også blevet en del dyrere end budgetteret.
Det har desuden vist sig at enkelte bjælker i loftrummet er angrebet af råd og disse
vil blive udskiftet.
Stormen 10. jan. bevirkede, at et stillads væltede og lavede hul i taget et par steder.
Det væltede stillads ødelagde nogle gravsteder og brønden ved kirken. Disse ting
er dog forsikringsopgaver og har ikke forsinket projektet nævneværdigt.
Om kort tid vil stilladset blive fjernet og så går glarmesteren i gang med at montere
oplukkelige vinduer.
12. marts afholdes licitation over alt det, der skal laves indvendigt.
Mogens Jensen

Kagekonkurrence: Kagerne håber
vi, der er nogen, der har lyst til at
bage til os, og samtidig være med
i en lille konkurrence. Der er en lille
præmie til den, der er flottest udført, og ligeledes til den der smager
bedst. Dommerne er deltagerne ved
festen.
De der tilmelder en kage kan spise
for halv pris - altså 35 kr.
Prisen er: 70 kr. for voksne og 35
kr. for børn. Drikkevarer kan købes
til rimelige priser.
Tilmelding: Senest 3. maj til aasekrogsgaard@gmail.com eller
tlf. 97 94 16 34 – 20 44 98 35
Venlig hilsen
Vestervig håndværker- og Borgerforening og Menighedsrådet
9

Sct. Thøgersgård

Kirkelige handlinger

Det sker i marts:
Påskefrokost: Tirsdag d. 31/3 kl. 11.15.

fra 28/11 2014 – 3/3 2015

I sognene
har vi taget
afsked med

Tillykke med dåben ønskes
Sølvi Dagmar Pallesgaard Boie

Anna Kristine Iversen, Vestervig Kirke
Lars Christian Kloster Østervig,
Vestervig Kirke
Finn Jørgensen, Agger Kirke
Henry Emil Dahlgaard,
Vestervig Kirke
Kim Smidt, Agger kirke
Valdemar Langgaard Poulsen,
Vestervig Kirke
Else Møller, Vestervig kirke

Tillykke med vielsen ønskes:

Dorthea Marie Olesen og Jan Harring
Olesen

Indsamlinger
Agger:
1/1: Det Danske
Bibelselskab ....................... 140,00 kr.
11/1: Missionen blandt
hjemløse ............................. 100,00 kr.
25/1: Danske Folkekirkelige
Søndagsskoler .................. 200,00 kr.
15/2: Kirkens Korshær ...... 130,00 kr.
10/3: Husstandsindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp .... 4.600,00 kr.
Vestervig:
16/11: KFUM´s
Soldatermission................... 459,50 kr.

26/12: Børnesagens
Fællesråd............................ 204,50 kr.
1/1: Det Danske
Bibelselskab ....................... 379,50 kr.
25/1: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler ................... 624,00 kr.

Kommende indsamlinger:

Vestervig:
05/04 Påskedag: KFUM og KFUK i DK
Agger:
14/05: Folkekirkens ydre mission
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Det sker i april:
On. 08.: Uggi og hans kvintet
kl. 19.00.
Ti. 28.: Gudstjeneste kl. 14.30.
To. 30.: Høreomsorgskonsulent
kl. 13.45.
Det sker i maj:
On. 06.: Uggi og hans kvintet
kl. 19.00.
Ti. 26.: Gudstjeneste kl. 14.30.
On. 27.: Ålegilde v/aktivkomitéen
kl. 18.00.
Det sker i juni:
To. 18.: Høreomsorgskonsulent
kl. 13.45.
Ti. 30.: Gudstjeneste kl.14.30.
Aktiviteterne er for beboerne og for pensionister i området. OBS! Der kan ske ændringer /
tilføjelser i programmet – se husavisen.
Kaffe til eftermiddagsarrangementer kan købes til 20,- kr. For interesserede kan husavisen sendes pr. mail, I sender blot jeres mail
adresse til: thogersdag@thisted.dk

Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard
On. 27. maj 2015 kl. 18:00: Ålegilde på Sct. Thøgersgaard for beboere, pårørende samt +60 pensionister i området.
Prisen for arrangementet er kr.
125,00. Tilmelding senest on. 20.
maj til Aase Krogsgaard på 97 94
16 34 eller 20 44 98 35.

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
12. maj og 2. juni.
Møderne holdes i Graverhuset kl. 19.00.

Afløsere:
Provst Jens F. Munksgaard.
Tlf. 97 95 11 84.

Vestervig:
21. april, 19. maj og 16. juni.
Møderne holdes i Sognehuset kl. 16.00.

Ruth Folmersen, Vestervej 40, 7760 Hurup. Tlf. 97 95 62 19
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

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn

Kasserer:
Ella Sørensen, Klostermøllevej 71,
7770 Vestervig. Tlf. 97 94 12 46. E-mail: ella-s@mail.dk

afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: mogenshanne@mail.tele.dk
senest den 26. maj 2015

Kirkeværge:
Mogens Jensen, Vestervigvej 10, 7755 Bedsted
Tlf. 97 94 52 04
Kirkegårdsleder:
Ivan Hansen.
Træffes på tlf. 24 25 62 03 - hverdage i arbejdstiden
E-mail: vestervigkirke@mail.dk

Kirkebil

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

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.

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

IM’s Genbrugsbutik i Agger
åbner igen den 30. marts kl. 13 - 17.

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

Mere info i dagspressen.

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

Kirkens Korshærs Genbrug
Klostergade 45 - Vestervig

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

April
02.04:

03.04:

05.04:

06.04:

12.04:

19.04:

26.04:

Skærtorsdag – Matt. 26,17-30
Agger 17.00
Vestervig 19.00
Langfredag – Mark. 15,20-39
Agger 10.30
Vestervig 9.30
Påskedag – Mark. 16,1-8
Vestervig 10.30
Agger 9.00
2. påskedag – Luk. 24,13-35
Agger 10.30 - kirkekaffe
Vestervig ingen
Konfirmation
Vestervig 10.00
Agger ingen
2. s. e. påske – Joh. 10,11-16
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
3. s. e. påske – Joh. 16,16-22
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering

10.05:

Maj
01. 05: Bededag – Konfirmation
Agger 10.00
03.05: 4. s. e. påske – Joh. 16,5-15
Agger 9.00 - Provst Jens F. Munksgaard
Vestervig lukket på grund af renovering
05.05: Befrielsesgudstjeneste
Agger 19:00 - Gæsteprædikant Sven Ove Gade
- se endvidere herom på s. 2

5. s. e. påske – Joh. 16,23b-28
Agger 10.30 - kirkekaffe
Vestervig lukket på grund af renovering
14.05: Kristi Himmelfart – Mark 16: 14-20
Agger 17.00
17.05: 6. s. e. påske – Joh. 15,26-16,4
Friluftsgudstjeneste 10.30 i haven ved
sognehuset i Vestervig
Agger 9.00
24.05: Pinsedag – Joh. 14,22-31
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
25. 05: 2. pinsedag; Provstigudstjeneste Ashøje 10.30
I tilfælde af regn: Hurup kirke
31.05: Trinitatis – Joh. 3,1-15
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
Juni
07.06:

14.06:

21.06:

28.06:
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1. s. e. trin. – Luk 16.19-31
Agger 10.30 - kirkekaffe
Vestervig lukket på grund af renovering
2. s. e. Trin. – Luk 14,16-24
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
3. s. e. Trin.
Friluftsgudstjeneste på Sct. Thøgers
kirketomt 10.30
Agger 23.30 – Liturgisk gudstjeneste til lysets
Fader – se endvidere herom på s. 2
4. s. e. Trin. – Luk. 6,36-42
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering

