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Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og
gudstjenester
Søndag den 5. juli er dr. theol. Ole Jensen Gæsteprædikant i Agger kirke kl. 10.30.
Ole Jensen berører i sin prædiken reformatoren Jan Hus - som den 6. juli 1415 blev brændt på bålet som
kætter. Ole Jensen har været professor i dogmatik på det teologiske fakultet ved København Universitet.
Siden domprovst i Maribo, forstander på Grundvigs højskole i i Frederiksborg og rektor for Præsternes Efteruddannelse. Ole Jensen har i en årrække siddet i Etisk råd.
Ole Jensen har skrevet flere bøger bl.a. bogen: ”Historien om K.L. Løgstrup”. Og bøgerne ”I Vækstens vold”
og ”På kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn”.
Den 13. september 10.30. Høstgudstjeneste i Vestervig på Sct. Tøgers kirketomt på nedre kirkegård - med
høstoffer. (I tillfælde af regn afholdes høstgudstjenesten i Sognehuset).
Den 20. september 10.30. Fangst og høstgudstjeneste i Agger kirke kl. 10.30. Efterfølgende pizza i Missionshuset, hvor menighedsrådet fortæller om arbejdet. Alle er velkommen.
Tirsdag den 29. september i Sognehuset kl. 19:00 kommer tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen
og holder ”en aften med Karen Blixen genfortællinger, sat ind i hendes livsanskuelse”.
Det bliver en aften i fortællingernes tegn, og Elisabeth Dons Christensen er en levende og engageret fortæller.
Blev cand.mag. i historie og kristendomskundskab i 1973 og siden også cand.theol. i 1993. Elisabeth Dons
Christensen var biskop i Ribe stift i perioden 2003-2014. Tillige har hun været formand for værdikommissionen (2011).
Konfirmandindskrivning
Indskrivning af konfirmander finder sted tirsdag den 18. august i sognehuset (det gamle apotek i Vestergade)
i Vestervig fra kl. 16.00 til kl. 18.00.
Konfirmanden møder bare op med mindst én af sine forældre. Husk oplysning om konfirmandens cpr.nummer. Man kan også indskrive sit barn ved at henvende sig hos mig i præstegården i løbet af juli og august
måned, Præstegårdsvej 8. eller via mail til cny@km.dk (dog ikke i perioden fra den 29. juni til og med 24. juli).
Konfirmandforberedelsen begynder onsdag den 26. august kl. 8:00 og forgår i sognehuset.
Claus Nybo, sognepræst
Konfirmation i 2016:
Agger: Store Bededag, fredag den 22. april kl. 10.00. Vestervig: Søndag den 24. april kl. 10.00.
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Er Gud en menneskeskabt figur?
Gud findes ikke – men er en menneskeskabt illusion påstod direktør Peter Erkmann i en artikel i Kristeligt Dagblad
den 8. juni 2015. Og da ”de fleste i Danmark efterhånden
har accepteret at Gud er menneskeskabt”, bør Folkekirken
derfor træffe et valg: enten at blive ved med at forkynde
Gud, og dermed fortsat tabe medlemmer eller se det i øjnene, at Gud ikke findes og derfor i stedet gå over til at
blive en serviceinstitution for folkets store begivenheder.
Og til en ’kirke’ der udelukkende ”fokuserer på de positive
af de kristne værdier”.
Hvor Peter Erkmann har sin viden om ’folkets’ manglende
tro på Guds eksistensen fra, oplyser han intet om. Men ca.
80% af Damarks befolkning er medlem af Folkekirken, når
vi ser bort fra det store muslimske mindretal.
Som en form for argument for sin påstand fremfører Peter
Erkmann, at kirken jo har benægtet fakta før hen – og sagt
videnskaben imod. Holdt på, at jorden var flad, og troet på
et geocentrisk verdensbillede i stedet for et heliocentrisk.
Det er nu ikke rigtigt, for det var videnskabens egnen folk,
der gav kirken argumenterne for at Kopernikus tog fejl i
1513, da han fremsatte sin teori om, at jorden var i kredsløb om solen og ikke omvendt.
Ting tager tid - og nu havde mennesket jo troet på, at
jorden var universets centrum, siden Aristoteles fremlagde
sin teori omkring år 330 f.Kr. Først da Newton i 1687 fremsatte sin bevægelseslove faldt tingene på plads omkring
det nye heliocentriske verdensbillede.
Og teorien om universets skabelse/opståen – Big Bang
- er såmænd fremsat i 1927 af den katolske præst Lemaître, der tillige var astronom og professor i fysik. I 1960
udnævnte pave Johannes XXIII ham til monsignor. Han
blev samtidig udnævnt til formand for det Pavelige Videnskabsakademi.
Kan man nu overhovedet føre et videnskabeligt bevis for
at Gud ikke eksisterer? Det vil jo kræve at Gud kan måles

og vejes. Det er og bliver derfor en tom påstand Peter
Erkmann bringer til torvs. For troens verden er hinsidig al
videnskabelig erkendelse.
Kirken kan og skal kun forkynde Ordet om Jesus Kristus,
som sagde: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på
jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet,
så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og
min byrde er let”.
Og hans ord er et ord, der siges til os fra Gud. Og Ordet er
ikke andet end nåde - det at Gud gør det klart for os, at i
hans ord er livet, og i det liv er det godt at være menneske
- både i livet og i døden.
Claus Nybo

Guds finger.
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Pastoratets fotoalbum...

Årets konfirmander i Vestervig og Agger Kirke

Kulturhistorisk vandring
omkring Vestervig Kirke

»Det gamle Agger«
Har I lyst til en guidet spadseretur gennem Agger og samtidig
høre om Aggers historie?
Arrangører og guider: Gitte Jensen og Grete Johansen sidstnævnte guider på tysk.

Mandag den 6. juli kl. 19.30 og mandag den 3. august kl.
19.30.
I år et udendørsarrangement, da kirken er under restaurering. Mødested ved kirkens P-plads. Her starter Birte Aarup
fortællingen om stedets historie: Vikingetiden, »Beeshusets«
udstilling, stedets forskellige kirker og klostertiden.
Fri entre. Alle er velkommen.

Start Agger kirke kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.00.
Følgende tirsdage: 07. juli - 14. juli - 21. juli - 28. juli - 04.
august - deltagelse er gratis.
Vi besøger:
1. Kirken
2. Mindestenen
3. Fiskerhuset
4. Signalmasten
5. Kystinspektoratets udstilling i De sorte Huse.
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Salmestafet
Tak til Helge, for at sende stafetten videre
til mig.
Efter nogen betænkningstid slog jeg til – og
det bliver med salmen: ”Op al den ting som
Gud har gjort.”
En salme som står mig nær, og som blev
sunget til vores bryllup.
Salmen er skrevet af Brorson i 1734, han
var da præst i Randerup, ved vestkysten i
Sønderjylland. I hans tid var der flere store
storme ved kysten, og han må her have oplevet naturen i al sin kraft og vælde.

Op al den ting, som Gud har gjort
Mel.: Tjekkisk sangbog 1576
Lad vaje højt vort kongeflag
Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.
Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.
Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?
Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?
Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?
Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?
Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?
Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!
Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Him-len svare: Amen!
Hans Adolph Brorson 1734.
Mit indlæg her i kirkebladet, vil beskrive,
hvad jeg har oplevet i naturen, i de første
forårsmåneder.
For mig er naturen et under – et skaberværk.
Det begynder med de store træk af grågæs
hen over vores hus, og det er imponerende
at høre og se gæssene slå sig ned lige syd
for dæmningen, nu er foråret på vej.
Dernæst venter jeg på at stærene skal ankomme først i marts – hvor mange vil bo i
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vore stærekasser? I år kom den første stær
den 23. marts og kiggede ind i T 41, min gl.
træbøje lavet om til stærehus, træbøjen har
tilhørt Tabor/Peter Iversen.
Nu bor jeg ligeud til æ Sønderhede, her er
et rigt fugleliv – stære, måger, viber, musvåger og bl.a. et gåsepar som hvert år bor her.
Smukke heste græsser også her, for da slet
ikke at tale om alle de harer, der dagligt leget
med hinanden.
Hvis det er dårligt vejr kan jeg betragte dem
i min kikkert fra mine stuevinduer.
Lige nu pipper det i vore forskellige fuglekasser, fugleungerne er snart parat til at flyve
ud i verden.
Svalerne er kommet og hele byen og markerne er prydet i tusindvis af kongensknapper og bellis.
En del af min dagligdag er også når Torben eller Bedde Gunnar hver dag kl. 8.00
og 16.00 ringer med kirkeklokken, fra vor
smukke kirke.
Naboerne har hængt torsk til tørre, en gammel skik, dejligt at det stadig sker.
Mine ture ved havet, med min hund Luna
betyder rigtig meget – havet er livskraft! Jeg
kan kun være taknemmelig, for at bo i en så
stærk og fantastisk natur.
Det har været tankevækkende og inspirerende, at arbejde med salmen, og med de
ord sender jeg stafetten videre til min gode
veninde Ella Riisbank, som er fastboende i
Agger.

Venlig hilsen
Gitte Jensen
Agger

Vestervig Sogn
IM SAMFUNDET

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

Alle bydes velkommen til følgende
arrangementer. Hvor andet ikke er anført,
holdes møderne i missionshuset,
Vestergade 23. Alle møder begynder kl. 19.30.

Ulve ( 2. og 3. kl.)
Tirsdag 18.30 - 20.00
Hanne 2485 8026

Juli
Fredag den 17.- fredag den 24.: Teltmøder i Hurup.

Junior (4. og 5. kl.)
Mandag 19.00 - 21.00
Eva 6133 7760

August
Onsdag den 12.: Kredsmøde. Taler:
Sognepræst Erik Lippert Bjørn, Sevel.
Onsdag den 19.: Samtalemøde. Romerbrevet kap. 6.
Onsdag den 26.: Samtalemøder i hjemmene hos Chr. Brogaard, Hurupvej
13. Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. Romerbrevet kap. 7.

Spejder (fra 6. kl.)
Mandag 19.00 - 21.00
Ole 2058 8687

September
Onsdag den 2.: Taler: En repræsentant fra DBI.
Onsdag den 9.: Samtalemøde.
Ro
merbrevet kap. 8 v/1-17.
Tirsdag den 15.: Vækkelsesmøde.
Samtlige 3 aftener taler Brian Madsen, Uhrhøj.
Onsdag den 16.: Vækkelsesmøde i
Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Torsdag den 17.: Vækkelsesmøde i Jegindø Missionshus.
Onsdag den 23.: Samtalemøde. Romerbrevet kap.8 v/18-39.
Onsdag den 30.: Samtalemøde i hjemmene hos Rosa Stensgaard, Vestergade 57c. Gerda og Einar Worm,
Prins Burisvej 1. Romerbrevet kap. 9.

Klan
Møde hver anden onsdag
Eva 6133 7760

September
Onsdag den 2.: Møde v/lærere/studerende fra Dansk Bibelinstitut.
Onsdag den 9.: Nabosamtale øst: v/
Anny og Gunnar – vest: v/Jens og
Kis.
Tirsdag den 15.: Vækkelsesmøde i Vestervig Missionshus.
Onsdag den 16.: Vækkelsesmøde i
Harring Stagstrup Kirkecenter.
Torsdag den 17. Vækkelsesmøde i Jegindø Missionshus.
Sang og musik hver aften.
Taler hver aften: Missionær Brian
Madsen, Urhøj.
Onsdag den 30.: Soldatermissionen v/
Ruth Brik Christensen.

sømandskredsen
Juli		
Sommerferie.

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!

Juli
Den 17.-24.: Bibelcamping i Hurup.
August
Onsdag den 12.: Kredsmøde i Vestervig v/sognepræst Erik Lippert Bjørn,
Sevel.
Lørdag den 22.: Opstart med grillfest v/
Randi Taulborg, Aulum.
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August
Mandag den 10. og mandag den 24.
September
Mandag den 7.
Mandag den 21.: Sømandsmissionær i
missionshuset v/Moses Sloth.

børneklubben
Hver anden fredag
fra kl. 16.30 – 17.30. Alle børn er
meget velkommen i klubben.

Torsdags
eftermiddag
samvær, fællessang og kaffebord i
sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
- Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
17. september kommer Merete
Stephansen, Vestervig og Anitta
Trab, Agger og fortæller om deres
oplevelser i forbindelse med projekt
Global Teenager.

Vestervig for alle
Sæt X i kalenderen søndag d. 20
september fra kl. 13.00-16.00 til
en hyggelig og aktiv eftermiddag i
Aktivitetscenter Vetervig Agger.
Det bliver en eftermiddag for ALLE,
mere information kommer senere.
Foreningerne m.fl
i Vestervig

Præsten holder
ferie:
Fra og med mandag den 29. juni og
til og med fredag den 24. juli
I ferieperioden varetages embedet
af pastor Mogens Jeppesen, telefon: 9795 9009.

Så er det tid igen til

Sogneudflugten

Sæt kryds i kalenderen den 25. august, hvor turen i år går til Niels og Sinnes Univers i Vorupør.
Program:
Afgang Agger kl 17.45 ved Kirken. Vestervig kl 18.00 ved Sognehuset.
Efter en dejlig køretur i Nationalparken over Lodbjerg, Svankjær og videre til Vorupør mødes vi i det nye Madpakkehus i Vorupør med Jimmy fra Museet som
vil fortælle historien om Niels og Sinne, hvordan man ved at lave kompagni og
dele fangsten kunne få en meget bedre indtægt og hvordan dette var til gavn
for hele byen.
Vi skal selvfølgelig også smage på Slagter Sørens produkter, han vil fortælle om
hvordan man udnytter National Park Thy til at lave lækre slagtervarer, hvordan
man laver lækre produkter af blåbær, havtorn, porse m.v. Der vil være smagsprøver. Der bliver tid til, at man kan gå en tur ned og se Redningsstationen
og Havbadet før vi får kaffe og boller fra det store pålægsbord fra Slagteren i
Vorupør. Aftenen afsluttes i Vorupør nyrestaurerede kirke, hvor menighedsrådsformanden vil fortælle om arbejdet. Der bliver en kort andagt, og vi skal synge
et par salmer før turen igen går mod Agger, tidsnok til at nyde solnedgangen
på vej hjem. Hjemkomst ca. kl. 22. Pris 50,00 kr.
Tilmelding til Claus Nybo på 97 94 11 12 - senest 21. august.

Sommersang ved havet
Fem søndag aftener i juli og august indbyder Agger Fiskeriforening i samarbejde med Agger Menighedsråd alle til at samles ved signalmasten i Agger,
primært for sammen at synge vores kendte og elskede danske sommersange.
En fast og ny gæst på pladsen i år, er »Mary« som smuk og vedholdende spejder over havet med tanke på, om den søfarende kommer vel i land.
Alle aftener begynder kl. 20.30 - første gang vi samles er 12. juli.
Herefter hver søndag aften indtil sidste arrangement den 9. august.
De to august søndage pågår der en international skulpturfestival (1.-15.
august), hvor udøvende kunstnere fra alverdens riger og lande udstiller, arbejder; og forhåbentligt bliver en naturlig og integreret medspiller - så alle synger
med, så godt det er muligt!
Skulle vejret ikke være til sang i det fri, holdes arrangementet i Redningshuset,
Aalumvej 17 i Agger.
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Koncerter sommeren 2015
AGGER
Onsdag den 8. juli kl. 19.30 - Sange
ved havet i kirken - Gratis entré
Kirkesanger Birte Aarup og organist
Hans Henrik Larsen forestår en aften
i Agger kirke med digtoplæsning, fællessang, solosang og andre musikalske
indslag. Årets tema er to jubilarer: Carl
Nielsen og Halfdan Ramussen, der i år
kunne være fyldt henholdsvis 150 og
100 år. Der vil som altid være mulighed for at synge med på sommertidens
skønne sange.

prøve kræfter med solistfaget i diverse
roller. Endvidere optræder han i hele
landet som en fast bestanddel af De
Kongelige 3 Tenorer. Han har, gennem
sit virke som operasanger, gjort det til
en livsopgave at sprede mod og munterhed gennem sang.
Tove Andersen (Fritzner) er født og opvokset i Thy. Det var her, hun fik sine

Onsdag den 5. august - Sang og klaver - Entré kr. 50
Medvirkende er Peter og Tove Andersen, henholdsvis tenor og sopran. Peter synger i Operakoret på Det kongelige Teater, hvor han dog også får lov at

allerførste erfaringer med både sang,
dans og teater. Hun begyndte tidligt
i Vestervig Kirkemusikskoles børnekor, fik kendskab til balletdans via Det
Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro, og sluttelig tabte hun sit hjerte til
teaterlivet igennem skolearbejdet med
dramatik og musikteaterfestivaler på
Sydthy Friskole. Tove er Cand. Mag. i
Teatervidenskab og Musik fra Køben8

havns Universitet, og hun arbejder i dag
som freelancer på alskens vidt forskellige teaterprojekter.
Programmet til denne koncert er sammensat af sange fra vort eget lands lunefulde sommersangskat, krydret med
nogle af operaverdens mest champagneboblende arier og duetter. Indlagt i
programmet er også et par fællessange, hvor der bliver rig lejlighed til selv
at prøve sangkræfterne af. Hans Henrik
Larsen akkompagnerer.
VESTERVIG
Tirsdag den 28. juli kl. 19.30 - Messingkvintet - Entré kr. 50
Da kirken er lukket, finder koncerten
sted på vores fantastiske parkeringsplads, der er som skabt til formålet.
Medvirkende er en messingkvintet,
hvor medlemmerne er nuværende eller tidligere studerende fra Det jyske
Musikkonservatorium. Musikerne er
Henrik Lützen, Svend Lykkegaard, Camilla Jaquet, Andreas Clemmesen og
Mikkel Zacho. Repertoiret vil for en stor
del bestå af ældre musik, der passer til
historien omkring Vestervig kirke. Husk
tæpper eller klapstole.
Læs mere på:
www.agger-kirke.dk
www.vestervig-kirke.dk

Fællesspisning

Kirkens renovering

Mandag den 7. sept. 2015, mødes Hannes- og Thyboere igen til
fællespisning og hyggeligt samvær.
Vestervig vil gerne invitere indenfor i
Sognehuset kl. 18.00.

Arbejdet indvendigt er nu godt i gang. Efter licitationen 12. marts viste det sig, at
tilbuddene lå et pænt stykke under overslagene. To af firmaerne trak sig af forskellige årsager. Herefter blev de billigste tilbud antaget til at udføre arbejdet. Der er
indgået aftale med følgende: Murerentreprisen: Tingstrup murerforretning. Belægningsentreprisen: Thyholm murer. Tømrer-snedkerentreprisen: Åge Pedersen Aps.
El-entreprisen: El kontakten Bedsted. Malerentreprisen: Per Hansen Sevel.
Derudover står Glas Gjerulff for arbejdet med vinduerne. Varmeanlægget ordnes
af Maass og Co., Viby J. Konservator Karsten Vikkelsø står for afrensning af altret
og prædikestolen. Mens farvesætningen varetages af Jens Johansen. Endelig er
Marcussen og Søn inde omkring afdækning af orglet.
  
Afdækningen af orgel, alter og prædikestol samt kalkmalerier er allerede sket. LyseTil forret serveres tunmousse, og
kronerne er taget ned og sendt til genopfriskning. Alle bænke er fjernet og anbragt
andag denhovedretten
7. sept. 2015, mødes
Hannesog Thyboereslags
igen til fællespiser flere
forskellige
g og hyggeligt samvær.
i depot. Desuden er hele gulvarealet blevet dækket forsvarlig af med spånplader.
frikadeller med salater. Bagefter kafProjektets tidsplan holder indtil videre.
stervig vil gerne invitere indenfor i Sognehuset kl. 18,00
fe/te m småkager.
Kirkeværge Mogens Jensen
forret serveres tunmousse, og hovedretten er flere forskellige slags frikadelmed salater.
småkager.gang, der er
Vi Bagefter
håberkaffe/te
ogsåm denne
friske
der der
harhar lyst til at
håber ogsånogle
denne gang,
der erherrer/damer
nogle friske herrer/damer
ge frikadeller - og deltage i konkurrencen om den bedste Vestervig-delle i
15.
lyst til at stege frikadeller - og delvil gerne have
frikadeller
af ca. 2 kg. fars,
modden
at man
deltager gratis og får
tage
i konkurrencen
om
bedste
kr. udbetalt.
Vestervig-delle i 2015.
sen er 70,00 kr. for voksne og 35,00 kr. for børn - drikkevarer kan købes
rimelige priser.
Vi vil gerne have frikadeller af ca. 2
rsten Gjørtz
lovet at
spille,at
til vores
synge sammen
kg.harfars,
mod
manfællessange,
deltageroggratis
d os.
og får 70 kr. udbetalt.
melding senest 3. sept. 2015 til tlf. 97 94 16 34 – 20 44 98 35 eller
sekrogsgaard@gmail.com
Prisen er 70,00 kr. for voksne og
35,00 kr. for børn
- drikkevarer kan
Venlig hilsen
Vestervig håndværker- og borgerforening
Menighedsrådet
købes til rimelige
priser.
Kirsten Gjørtz
har lovet
at ispille,
til
også konkurrencen
om den bedste
frikadelle
Thy og Hannes
på:
ww.thybordet.com
vores fællessange, og synge sammen med os.
Tilmelding senest 3. sept. 2015 til
tlf. 97 94 16 34 - 20 44 98 35 eller
aasekrogsgaard@gmail.com
Venlig hilsen
Vestervig håndværker- og
borgerforening - Menighedsrådet
Se også konkurrencen om den bedste frikadelle i Thy og Hannes på:
www.thybordet.com
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Kirkelige handlinger

Tillykke med vielsen ønskes:

fra 8/3 – 3/5 2015

I sognene
har vi taget
afsked med
Rigmor Margrethe Sloth, Vestervig
kirke
Ole Blander Mikkelsen, Vestervig kirke
Poul Buus Røn
Jens Knudsen Mouritsen,
Agger kirke
Esther Margrethe Irene Houmøller,
Agger kirke
Anna Strandgaard, Agger kirke
Oda Kristine Jensen, Agger kirke
Hans Jørgen Lavrsen, Agger kirke
Else Anita Christensen, Agger kirke
Tove Christa Kristensen, Agger kirke
Samuel Steensgaard, Heltborg kirke

Angelina Hintze
Emil Bruun Jensen

Det sker i juli:
Ti. 07.:

Hanne Elisabeth Christensen og
Bjarne Worm Jensen, Vestervig Kirke

Indsamlinger
Agger:
5/4: KFUM & KFUK............. 350,00 kr.
10/5: Folkekirkens Nødhjælp
»Nepal«............................... 270,00 kr.
Vestervig:
5/4: KFUM & KFUK............. 940,00 kr.

Aktivkomiteen ved
Sct. Thøgersgaard

Tillykke med dåben ønskes

Sct. Thøgersgård

afholder musikeftermiddag tirsdag
den 22/9-2015 kl. 14.00. Underholdningen står Anders og Dorrit
fra Gettrup og Aage fra Hurup for.
Kom og få en hyggelig eftermiddag
sammen med beboerne.
Kaffe og brød kan købes for kr.
20,00.
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Hyggeeftermiddag m/missionær
kl. 14.00.

Det sker i august:
Ti. 04.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Gudstjeneste kl. 14.00.
To. 06.: Høreomsorgskonsulent kl. 13.45.
Ti. 11.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Hyggeeftermiddag m/missionær
kl. 14.00.
Lø. 15.: Klostermarked.
Ti. 18.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
On. 19.: Smartex - modeshow kl. 14.00.
Lø. 22.: Sommerfest
Ti. 25.: Gudstjeneste kl. 14.00.
IT-hjælp kl. 14.00-16.00.
Det sker i september:
Ti. 01.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Ti. 08.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Hyggeeftermiddag m/missionær
kl. 14.00.
Ti. 15.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Ti. 22.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
To. 24.: Høreomsorgskonsulent kl. 13.45.
Ti. 29.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Gudstjeneste kl. 14.00.

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

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
18. august kl. 17.30.

Afløsere:
Sognepræst Mogens Jeppesen.
Tlf. 97 95 90 09.

Vestervig:
20. august og 16. september
Møderne holdes i Sognehuset 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
Kasserer:
Ella Sørensen, Klostermøllevej 71,
7770 Vestervig. Tlf. 97 94 12 46. E-mail: ella-s@mail.dk

Stof til næste nummer af
Kirke-Sogn

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

afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: mogenshanne@mail.tele.dk
senest den 17. august 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

IM’s Genbrugsbutik i Agger
ÅBEN: Mandag - lørdag kl. 13-17.

Kasserer:
Agnethe Andersen, Enebærvej 6, Agger
Tlf. 97 94 27 11.
E-mail: netheogpeder@gmail.com
Kirkeværge:
Gunnar Meier Nielsen, Lyngvej 1, Agger
Tlf. 97 94 23 97.
E-mail: lyngvej1@mail.mira.dk

Kirkens Korshærs Genbrug

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

Klostergade 45 - Vestervig
Åben Mandag - fredag kl. 13.30 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
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Gudstjenester - vestervig og agger

Juli
5. juli:

5. s. e. trin. – Luk. 1, 1-11
10.30 i Agger - kirkekaffe
Dr. theol. Ole Jensen
Se endvidere herom på side 2.
Vestervig lukket på grund af renovering

12. juli:

6. s. e. trin. Matt. 5, 20-26
9.00 i Agger
Mogens Jeppesen
Vestervig lukket på grund af renovering

19. juli:

7. s. e. Trin. – Luk. 19, 1-10
9:00 i Agger
Mogens Jeppesen
Vestervig lukket på grund af renovering

26. juli:

23. aug.: 12. s. e. Trin. – Mark. 7, 31-37
10.30 i Agger
Vestervig lukket på grund af renovering
30. aug.: 13. s. e. Trin. – Luk. 10, 23-37
9.00 i Agger
10.30 i sognehuset/Vestervig
September
06. sept.: 14. s. e. Trin. – Luk. 17, 11-19
10.30 i Agger - kirkekaffe
Vestervig lukket på grund af renovering

8. s. e. Trin, - Matt. 7, 15-21
10.30 i Agger
Vestervig lukket på grund af renovering

13. sept.: 15. s. e. Trin. – 6, 24-34
9.00 i Agger
10.30 Sct. Thøgers kirketomt
(Høstgudstjeneste)
I tilfælde af regn afholdes Gudstjenesten i
Sognehuset

August
02. aug.: 9. s. e. Trin. - Luk. 16, 1-9
10.30 i Agger - kirkekaffe
Vestervig lukket på grund af renovering
09. aug.: 10 s. e. Trin. – Luk. 19, 41-48
9.00 i Agger
10.30 i sognehuset/Vestervig

20. sept.: 16. s. e. Trin. – Luk. 7, 11-17
10.30 Fangst og høst gudstjeneste i Agger
- efterfølgende pizza
Vestervig lukket på grund af renovering

16. aug.: 11. s. e. Trin. – Luk. 18, 9-14
10.30 i Agger
14.00 Sct. Thøgers kirketomt ved
Vestervig kirke - Friluftsgudstjeneste
(i tilfælde af regn i sognehuset)

27. sept.: 17. s. e. trin. - Luk. 14, 1-11
10.30 i Agger
Jørgen Kjærgaard
Vestervig lukket på grund af renovering

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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