KIRKE & SOGN

Foto: Ella Riisbank

INDHOLD
Særlige arrangementer
og gudstjenester
Vestervig Kirke genåbnes
Pastoratets fotoalbum
Mortensaften
Renovering af kirken
Nyt fra kirkegården
Salmestafet

Kommende koncerter
Kirkehøjskolen Sydthy Provsti
Torsdagseftermiddage
Foredrag i Sognehuset
Sct. Thøgersgård
Menighedsrådsmøder
Gudstjenester

Nr. 4
Oktober
November
December
2015

Vestervig & Agger Sogne
FOLKEKIRKEN

Særlige arrangementer og
gudstjenester
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.
Onsdag den 21. oktober i Sognehuset kl. 19.00 kommer Everett Law Zabriskie – og taler over emnet:
Kirken og kulturen. Et spændende foredrag der har sit udgangspunkt i at Zabriskie gennem mange år var
præst i den reformerte kirke i New York. Foredraget holdes på dansk. Zabriskie har en stærk tilknytning til
Sydthy idet han var gift med nu afdøde Astrid Møller fra Boddum. Zabriskie kommer hvert år og holder ferie
i sit sommerhus i Agger.
1. november Alle helgens gudstjeneste i Agger kirke. Her mindes vi de døde i pastoratet
siden sidste Alle helgen. Højmessen transmitteres direkte på DR P1.
Søndag den 22. november kl. 10.30 er der festgudstjeneste i Vestervig kirke i anledning af
den overståede renovering af kirken. Prædikant biskop Henning Toft Bro. Desuden medvirker
Vestervig kammerkor, trompetist Lasse Bech Eiler og organist Hans Henrik G. Larsen.
1. søndag i advent den 29. november kl. 13.00. Kort gudstjeneste i Vestervig kirke i
forbindelse med byens juleoptog.
3. søndag i advent den 13. december kl. 13.00. Kort gudstjeneste i
Agger kirke i forbindelse med Agger sogns juleoptog.
Juleaftens gudstjenester: Vestervig 14.30 og Agger 16.00;
1. Juledag: Vestervig 10.30 og Agger 09.00.
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Efter at Vestervig kirke har været lukket pga. restaurering siden konfirmationen den 12. april i år, åbner kirken igen her den
22. november med en festgudstjeneste (se herom på s. 2).
De to gamle klokker i tårnet vil igen kalde til gudstjeneste og orglet bruse - og vi kan atter samles omkring ordet, dåben og
nadveren i dette Guds hus, som har stået her siden midten af 1100-tallet. Først som Klosterkirke, men efter reformationen
som sognekirke for slægt efter slægt.
Den 6. september afholdtes en lille liturgisk aftengudstjeneste inde i kirken midt i al byggerodet. (Foto: Hans Henrik Larsen).
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Pastoratets fotoalbum...

MORTENSAFTEN
d. 10. nov. 2015
NYT - NYT - NYT - NYT

Succesen har været overvældende, dejligt. Så dejligt, at vi i år vil
prøve at holde Mortensaften på
Agger Badehotel kl. 18.00.
Sidste år måtte vi sige stop for tilmeldinger, da det ikke har været
forsvarligt med flere personer i lokalerne i Sognehuset
Menuen er den samme…
Stegt and, kartofler og brun sauce,
og risalamande til dessert.
Egenbetaling er 125,- kr. pr. person, incl. 1 sodavand, øl eller 1
glas vin.
Hotellet vil give kaffe til desserten.
Uggis Kvintet vil være sammen
med os, og spille lidt, og vi vil synge sammen.
Transport: Har du brug for følgeskab/kørelejlighed: Giv besked ved
tilmelding hos:
Ragna Nielsen - mobil 2064 9175
Mail: ragna_nielsen@hotmail.com
Sidste frist for tilmelding er lørdag
den 31. okt. 2015.
Indvielse af det nye kirkegårsareal søndag den 30. august.
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Hvor langt er vi med
renoveringen af kirken?
Efter afrensning, som i sig selv lyste vældig op, blev alle de synlige
revner lavet, og herefter gik selve
kalkningen i gang. En lang og grundig proces, 6 gange i alt, 2 gange
med sandkalk og 4 gange med
alm. kalk. Mellem hver kalkning
skulle der gå minimum 4 dage.
Med det fugtige vejr vi har haft,
muligvis længere tid mellem de enkelte kalkninger. Alt sammen noget
der har kunnet forrykke tidsplanen.
Derfor blev der sat lidt varme på for
at forhindre dette.
20.8 blev den indvendige kalkning
så færdig, med et flot resultat og
efter tidsplanen ca. en uge før beregnet, så der er intet der er skredet i tidsplanen endnu.
Mens kalkningen er foregået, er
alle bænkene blevet gennemgået,
repareret samt malet første gang.
Dette arbejde er foregået i et lånt
depot. Den sidste finish af inventaret sker når dette igen er på plads
og stillet op i kirken.
På grund af liften og formentlig på
grund af hulrum i midtergangen fra
de grave der har været her, er nogle fliser blevet trykkede og gået i
stykker. Dette er udbedret og bragt
i orden.
Herefter vil afdækningen af trægulvet blive fjernet, så gulvet kan afslibes og hvor
nødvendigt fornys. Ligeledes er arbejdet med at montere forsatsvinduerne gået i
gang.
Desuden går man nu også i gang med at etablere belægningen fra portalen til indgangen ved kirken og hen til kapellet.
Kirkeværge Mogens Jensen
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Nyt fra kirkegården
Som et billigere alternativ til granpyntning kan kirkegården i år tilbyde en
grandekoration (se billede).
Prisen er ca. 25% af granpyntningsprisen.
Ønskes aftale om granpyntning ændret
til en dekoration, kontakt venligst kirkegården senest d. 23. oktober.

Håndarbejdsgruppen
»Gi’tråden videre«
Vi er nu startet igen efter den planlagte pause i sommermånederne.
Vi er en lille gruppe på ca. 5-10 med
interesse for håndarbejde, og du er
også meget velkommen.
Mød op i Sognehuset, Vestergade
4, kl. 15-17.30 og medbring dit
håndarbejde.
Vi mødes:
Torsdag den 1.10
Torsdag den 22.10
Torsdag den 5.11
Torsdag den 19.11
Torsdag den 10.12
Ved spørgsmål kontakt, Hanne S.
Bæk 9794 2628 - 2695 9568

Salmestafet
Jeg blev rigtig glad, da én af Aggers meget
aktive piger Gitte Jensen spurgte, om jeg
havde lyst til at modtage salmestafetten efter hende. Dét havde jeg!
Hele min barndom og ungdom er jeg nemlig
kommet i Agger og kan huske arbejdet med
vedligeholdelsen af høfderne omkring De
Sorte Huse, har købt is i kiosken hos Hjalmer Trab, har spillet håndbold mod Aggerpigerne med Carlslund-Madsen ved sidelinjen
og har deltaget i festlighederne sammen
med områdets øvrige unge på Strandgården, Turistgården og i Laden. Jeg har haft et
hus i Agger i 20 år, og nu er jeg fastboende
og arbejder som konsulent i skolerne.
Jeg har valgt salmen ”I østen stiger solen
op”.
Tekst af: B. S. Ingemann, 1837
Melodi af: C. E. F. Weyse, 1837
I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød,
Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Bethlehem,
som østens vise fandt.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.
Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
Den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Bethlehem.
Du soles sol fra Bethlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis.
Salmen ”I østen stiger solen op” handler om
solen, der står op. Den relaterer sig både til
Det gamle og til Det nye Testamente. Solen
minder digteren (i vers 2,3 og 5) om Edens
have, Paradiset i 1. Mosebog 1-2 – og om
Jesus (jf. ”Bethlehem” i vers 6 og ”soles sol”
i vers 7). Hele salmen bruger solopgangen
til at takke for dagen og livet, og samtidig
bruges solopgangen som et symbolbillede
på livets begyndelse.
Solopgangen skildres som et glimt fra paradisets kyst. Det skal minde os om Edens
Have, hvorfra solen kommer og bringer lys
og liv og lyst til jord. For Ingemann er det
ikke kun en drøm om Edens Have, da også
Betlehemsstjernens lys er en del af Guds
livgivende lys på jord med dens bud om, at
Jesus er kommet til verden.
Et nøgleord i denne salme er ordet ”øst”.
Betegnelsen er ikke kun en geografisk angivelse, men også en betegnelse for udgangspunktet for livet. Det var i øst, at Gud
grundlagde Paradiset. Det er i øst, at solen
står op. Det er fra øst, at de vise mænd fulgte stjernen. Kristendommen bruger både
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stjernen og solopgangen som et billede på
Kristus. Håbet er også, at Han på den yderste dag vil komme igen fra øst. Derfor bliver
kristne begravet med fødderne mod øst for
at kunne se Hans komme. De gamle kirker
har alteret vendt mod øst for at pege på, at
derfra kommer ”Guds ord”.
Hvad er en salme? Man kan sige, at en salme
skal skabe et klangligt rum, hvor det kristne
evangelium lyder. Samtidig skal ordene tale
til den, som synger. De skal være forståelige
og kunne gribe én om hjertet, men aldrig
blive platte eller forenkle liv eller livsvilkår. Og
så skal ordene formidle kirkens gamle budskab og ikke alle mulige andre budskaber.
Sproget og tonen i salmerne veksler fra tid til
anden. Nogle salmer vil være så slidstærke,
at de kan stå gennem århundreder. Andre
vil måske kun blive sunget gennem få årtier.
Men sammen er de med til at sikre, at nye
generationer hører det kristne budskab. Salmer og fællesskab hører sammen.
At synge sammen forbinder mennesker
med hinanden i et fælles åndedrag. Sangen
er et kraftfuldt redskab til at drage mennesker ud af ensomhed og ind i et fælles rum,
hvor vi sammen udtrykker vores følelser, tro,
længsel og drømme.
Disse krav opfylder ”I østen stiger solen op”
samtidig med, at den må karakteriseres
som en meget slidstærk salme, da den er
én af de kendteste salmer, vi har. Den bliver
sunget regelmæssigt af børn, unge, voksne
og gamle.
Salmen er som tidligere omtalt skrevet af
B. S. Ingemann. I 1830’erne begynder han
for alvor at digte de salmer, han i dag er
så berømt for. Her tænkes på morgen- og

aftensange, der udkom i to hæfter - først
Morgensange for Børn i 1837 og så Syv
Aftensange i 1838. Disse salmer er en
medvirkende årsag til at navnet Ingemann
stadig vækker stor genklang hos de fleste
mennesker. Salmeklassikerne ”Nu titte til
hinanden”, ”Dejlig er Jorden”, ”Julen har
bragt Velsignet Bud” og så selvfølgelig ”I
Østen stiger Solen op” er en del af disse
udgivelser.
”I østen stiger solen op” er som én af de
syv morgensalmer sat til onsdag. At salmen er sat til onsdag kan skyldes, at det fra
gammel tid var Odins dag. I den gamle tro
havde hovedguden mørket som himmelfænomen. Her modsvares det måske af ”lyset
fra øst”.
Ingemanns salmer har et barnligt, enkelt
og naivt præg, der skildrer verden som
et smukt og harmonisk sted. Noget, som
dengang blev kritiseret, men som samtidig
også har været hovedårsagen til salmernes
datidige og nutidige popularitet.
Morgen- og aftensangene kom i 2006 med
i Kulturministeriets kulturkanon, både på
grund af teksterne og på grund af komponisten C.E.F. Weyses melodier til dem. Og
faktisk er ”I østen stiger solen op” kanoniseret hele to gange, fordi den tillige indgår
i Niels W. Gades korværk Elverskud, der
også er med i kanonen.

Et meget fint initiativ er derfor også, at Agger Fiskeriforening i samarbejde med Agger Menighedsråd fem søndag aftener i juli
og august måneder har indbudt alle til at
samles ved signalmasten her i Agger for at
synge de kendte danske sommersange. I
denne forbindelse kan alle, der har lyst og
lejlighed til det opleve denne fantastiske naturoplevelse.
Sluttelig vil jeg sige mange tak, fordi jeg
måtte være med i salmestafetten. Det har
været sjovt og spændende.
Med venlig hilsen
Ella Riisbank - Agger

De to menighedsråd vil hermed sige tusind
tak til alle deltagerne i salmestafetten. Tak
for tekst og billeder.
Stafetten har eksisteret i ca. et år og det
har været spændende og tankevækkende
læsning. Hvor det har været muligt, er salmerne også blevet sunget ved de kirkelige
handlinger.
Den endelige afslutning på stafetten vil ske
ved, at vi for sidste gang giver stafetten
videre til kirkesanger Birte Aarup, som vil
skrive den sidste stafet for denne gang i 1.
udgave af Kirke og Sogn januar 2016.
Hanne Sandholm Bæk

At bo i Agger er at bo i en stærk og fantastisk natur. Mange gange har jeg set solen
stå op mod øst, men at sanse en solnedgang mod vest en sommeraften ved havet
uden skydække har oplevelsesmæssigt
ingen sidestykke. Det er stærkt og utrolig
stemningsfyldt.
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Kommende
koncerter
Koncert med Fangekoret fra
Vridsløselille Statsfængsel på
Svankjær Efterskole.
Svankjær Efterskole arrangerer
blandt andet i samarbejde med
Agger og Vestervig Menighedsråd
en koncert med Fangekoret fra
Vridsløselille Statsfængsel lørdag
den 21. november kl. 20.00.
Entre incl. kaffe 50,- kr.
AGGER
14. december kl. 19.30: Adventskoncert - Gratis adgang.
Vestervig kammerkor og pigekoret
medvirker.
VESTERVIG
20. december kl. 19.30: Julekoncert - Gratis adgang.
Vestervig kammerkor medvirker.

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.

Oktober
Lørdag den 3.: ”Syng den igen” i Skjern
Kulturcenter. Kredsen entrerer en
bus!
Onsdag den 7. og torsdag den 8.: Tema-undervisningsaftener i Heltborg.
Den 7. kl. 19.00: Skriftemåls-og nadvergudstjeneste i kirken. Efterfølgende kaffe og bibelforedrag i missionshuset v/sognepræst Peter Noer,
Frøslev.
Den 8. kl. 19.30: Bibelforedrag i missionshuset v/missionær Chresten Peter Olesen, Ejstrupholm.
Onsdag den 14.: Ferie.
Onsdag den 21.: Samlalemøder i hjemmene hos Gerda og Einar Worm Prins
Burisvej 1 og Kjeld Nørgaard Ashøjvej
22. Romerbrevet kap.10.
Onsdag den 28.: Samtalemøde. Romerbrevet kap. 11.
November
Onsdag den 4.: Kredsmøde i Agger.
Taler: Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing.
Onsdag den 11.: Samtalemøder i
hjemmene hos Chr. Brogaard, Hurupvej 13 og Minna og Erling Herbst,
Irgensvej 4. Romerbrevet kap. 12.
Onsdag den 18. og torsdag den 19.:
Bibelkursus i Hørdum Missionshus.
2 forskellige bibelforedrag v/ pastor
emeritus Erik Lunde, Gimsing.

Onsdag den 25.: Samtalemøde. Romerbrevet kap. 13.
December
Onsdag den 2.: Adventsfest.
Taler: Pastor Erik Bennetzen.
Onsdag den 9.: Samtalemøder i hjemmene hos Rosa Stensgaard, Vestergade 57c og Kjeld Nørgaard, Ashøjvej 22. Romerbrevet kap. 14.
Onsdag den 16.: Julehygge ved Chr.
Brogaard.
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!
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Oktober
Onsdag den 7.: Oktobermøde i Heltborg Kirke og Missionshus v/sognepræst Peter Noer, Frøslev.
Torsdag den 8.: Oktobermøde i Heltborg Kirke og Missionshus v/missionær Kristian Peter Olesen, Ejstrupholm.
Onsdag den 14.: Nabosamtale øst: v/
Helga og Gunner - vest: v/Hans og
Wendy.
Onsdag den 28.: Møde v/Henning Filipsen, Koldby.
November
Onsdag den 4.: Kredsmøde i missionshuset v/Bjarne Lindgreen, Ringkøbing.
Onsdag den 18.: Nabosamtale øst: v/
Lise og Thor - vest: v/Anna og Harly.
Lørdag den 28.: Adventsfest kl. 19.
i missionshuset v/Lars Kristensen,
Harboøre.
December
Onsdag den 9.: Vi synger julen ind.
Mandag den 28.: Juletræ kl. 15 v/Randi Taulborg, Aulum.

sømandskredsen
Oktober		
Mandag den 5. og mandag den 19.
November
Mandag den 2., mandag den 16. og
mandag den 30.
December
Juleferie.

Kulturekspressen

uge 42
Onsdag d. 14. oktober kl. 13.0015.00 er der en guidet tur gennem
Agger, bl.a. med rundvisning i en
bunker fra 2. verdenskrig. Mødested ved kirken.
Der guides både på dansk og tysk
ved Gitte Jensen og Grete Johansen.
Fællessangaften i Agger kirke
onsdag d. 14. oktober kl. 19.30
v/organist Hans Henrik Larsen og
kirkesanger Birte Aarup.

Kirkehøjskolen
Sydthy Provsti
Efteråret 2015
Første gang er den 24.9, men som
noget nyt, er det nu også muligt at
deltage i enkelte af aftnerne.
Se program i kirkerne og Sognehuset.
Tilmelding til Sydthy Provsti.

Torsdagseftermiddage
samvær, fællessang og kaffebord i sognehuset kl. 14.30 – 16.30.
- Der kan bestilles kirkebil til torsdagseftermiddage.
Torsdag den 29. oktober kommer missionær Rikke Vestergaard Skinnerup/
Dakka Nigeria.
Rikke har i 50 år været udsendt af Mission Afrika (Sudanmission) som Missionær og sygeplejerske i Nigeria, og rejser fast til Nigeria i 4 måneder fra ca. 1.
november til marts/april hver år. Sidste år på trods af Boko Haram, som også
hærger i det område Rikke har sin bolig (og smed 41 slanger ud i perioden) og
Ebola.
Emne: Hvad kan man udrette på 4 mdr.
Rikke har med hjælp fra Mission Afrika og private donationer opbygget skole,
hospital og beboelse til befolkningen som ønskede at komme på bibelskole.
Rikke vil fortælle om hvordan det altid hænger sammen hjælp uddannelse og
den kristne tro.
Rikke taler det lokale sprog Hausa, og derved åbner der sig mange døre for
hende, som hun vil fortælle om.
Nogle af emnerne bliver:
Hvordan hjælper vi de fattige til at komme videre.
Det hele menneske, det er vor udfordring.
Kan man hjælpe et barn uden at hjælpe forældrene.
Livet og døden i det afrikanske samfund.
Kan vi lære noget af Afrikanerne.
50 år i Afrika, og hvad er der så sket?
Torsdag den 3. december: Adventshygge.

Foredrag i Sognehuset
Torsdag den 15/10 kl. 19.30
Emne: Historien om Nordeuropas største flyveplads (Karup) v/Peter ( Engelskmand) Nielsen.
Kulturekspressen Vestervig
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To. 10.: Luciaoptog med fælles kaffe
kl. 19.00. Klubaften.
Ti. 15.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
To. 17.: Krybbespil med elever fra
Vestervig kl. 10.15.
Ti. 22.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Gudstjeneste kl. 14.00.

Kirkelige handlinger
fra 4/5 – 6/8 2015

I sognene
har vi taget
afsked med
Inga Agnete Ibsen, Agger Kirke
Mogens Stiller Kjærgaard, Agger Kirke
Sonja Viola Hessellund, Hundborg
kirke
Henning Nørgaard, Hurup kirke
Elly Margrethe Jensen, Agger Kirke
Esther Nørgaard Agger Kirke

Tillykke med vielsen ønskes:

Sara Lykke Ørum og Samuel
Johannesen, Agger kirke
Christina Hole og Bjørn Ransborg
Jensen
Lisbeth Thøgersen Olesen og Thomas
Rusbjerg Abrahamsen, Agger kirke
Mark Øland Larsen og Marlene Elisa
Christensen, Hurup kirke

Tillykke med dåben ønskes
Juliane Rosenkrantz de Lasson

Sct. Thøgersgård
Det sker i oktober:
To. 01.: Høstfest kl. 17.00.
Ti. 06.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
UGE 42 DAGCENTER LUKKET
On. 21.: Uggi spiller op kl. 19.00.
Klubaften.
Ti. 27.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Gudstjeneste kl. 14.00.
Det sker i november:
Ti. 03.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Ti. 10,: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Hyggeeftermiddag m/missionær
kl. 14.00.
To. 12.: Høreomsorg kl. 13.45.
On. 18.: Uggi spiller op kl. 19.00.
Klubaften.
Ti. 24.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
Gudstjeneste kl. 14.00.
To. 26.: Koge klejner kl. 10.00.
Sø. 29.: Julestue kl. 14.00.
Det sker i december:
Ti. 01.: Klubeftermiddag kl. 13.30.
On. 09.: Julefrokost kl. 11.15.
Husk tilmelding.
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UGE 53 DAGCENTER LUKKET.
OBS DAGCENTER LUKKET UGE 42 OG
DAGENE MELLEM JUL OG NYTÅR
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
Onsdag d. 4. november 2015 kl.
19.00: Sangunderholdning af Thy
Folklore for beboerne, pårørende
samt seniorpensionister i området.
Efter underholdningen serveres
kaffe og småkager.
Tirsdag d. 24. november 2015
kl. 14.00: Generalforsamling i
Aktivkomitèen ved Sct. Thøgers
gaard.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

ADRESSER

Menighedsrådsmøder

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

Agger:
17. november kl. 19.00 i Graverhuset.

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

Vestervig:
22. oktober og 24. november
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

afleveres til Hanne Bæk, Klostermøllevej 10.
E-mail: hab@altiboxmail.dk
senest den 16. november 2015

Kirkegårdsleder:
Ivan Hansen.
Træffes på tlf. 24 25 62 03 - hverdage i arbejdstiden
E-mail: vestervigkirke@mail.dk
Organist ved begge kirker:
Hans Henrik Larsen,
Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 80 56 eller 26 60 86 60

IM’s Genbrugsbutik i Agger

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

ÅBEN: Mandag - lørdag kl. 13-17.
Efter uge 42 har butikken lukket resten af året.

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

Oktober
4. okt.:
18. s. e. trin. – Matt. 22, 34-46
Agger 10.30 - Inds. til Menighedsfakultetet
Kirkekaffe
Vestervig lukket på grund af renovering
11. okt.: 19. s. e. trin. – Mark 2, 1-12
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
18. okt.: 20. s. e. Trin. - Matt. 22, 1-14
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
25. okt.: 21. s. e. Trin. – Johs. 4, 46-53
Sommertid ender
Agger 9.00
Sognehuset/Vestervig 10.30
November
01. nov.: Alle helgens dag – Matt. 5, 1-12
Agger 10.00 (bemærk tidspunktet, se s. 2)
Inds.: Danske Sømands- og udlandskirker
Kirkekaffe
Vestervig lukket på grund af renovering
08. nov.: 23. s. e. Trin. – Matt. 22, 15-22
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
15. nov.: 24. s. e. Trin. Matt. 9. 18-26
Agger 10.30
Vestervig lukket på grund af renovering
22. nov.: Sidste s. i kirkeåret - Matt. 25, 31-46
Vestervig 10.30 (festgudstjeneste se s. 2)
Prædikant biskop Henning Toft Bro
Agger ingen

29. nov.: 1. s. i advent – Luk 4, 16-30
Agger 10.30
Vestervig 13.00
December
06. dec.: 2. s. i advent – Matt. 25, 1-13
Agger 09.00
Vestervig 10.30
13. dec.: 3. s. i advent – Luk 1, 67-80
Vestervig 10.30
Agger 13.00
20. dec.: 4. s. i advent – Johs. 3, 25-36
Vestervig 9.30
Agger 10.30 - kirkekaffe
24. dec.: Juleaften – Luk 2, 1-14
Vestervig 14.30
Agger 16.00
25. dec.: Juledag – Johs. 1, 1-14
Vestervig 9.30
Agger 10.30
26. dec. 2. juledag – Matt. 10, 32-42
Vestervig 10.30
Jørgen Kjærgaard
Agger ingen
27. dec. Julesøndag – Matt. 2, 13-23
Agger 10.30
Vestervig ingen

Kirkebil

Vestervig - Agger:

Gratis kirkebil kører til alle gudstjenester.
Ring til: Hurup Taxi - tlf. 97 95 12 73 inden
lørdag kl. 18.00 eller søndag 9.30-10.00.
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