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»selv den længste rejse 
begynder med et skridt«
Sådan har en klog mand engang sagt, og jeg 
kom til at tænke på det, da jeg skulle skrive ind-
ledningen til det  kirkeblad, du nu sidder med i 
hånden. 
Denne rejse begyndte med det første skridt for 
snart længe siden, da det blev erfaret at noget 
måtte forandres. Endnu en stilling  på øen skul-
le spares væk. Nu er der fundet en løsning. En 
løsning, som lige så stille skal finde sin plads. 
Skridt for skridt skal man til at finde sammen i 
nye sammenhænge.
Det tager tid. Tid, at lære hinanden at kende og 
samtidig ligger det også i tiden, at der må be-
sparelser til. Det vigtigste er, at vi får det til at 
fungere med de nye strukturer, så  alle oplever 
at kirken er en vigtig medspiller i deres liv trods 
færre ressourcer til rådighed. 

Et pastorat splittes nu op. Jeg har været funge-
rende sognepræst i snart 4 år. Jeg vil gerne her 
benytte lejligheden til at sige jer tak for tiden 
som jeres præst. Tak, fordi I er kommet så tal-
stærkt til gudstjenester, koncerter og arrange-
menter. Og tak fordi I har ladet mig være jeres 
præst. Præst er ikke noget, man er - det er no-
get, man får lov til at blive, plejer jeg at sige.
Nu skal nye stier trædes i fremtiden. Et kinesisk 
ordsprog siger: »Når forandringens vinde blæ-
ser, er der dem, der bygger læhegn og dem, der 
bygger vindmøller«. 
Jeg håber, der vil blive »bygget rigtig mange 
vindmøller« på sydøst Mors i fremtiden, så det 
kristne budskab kan blive spredt for alle vinde 
til glæde og trøst.

Hvad er det der sker?
Baggrund
Kirkeministeren beslutter, at der skal ske en 
omfordeling af landets præster set i forhold til 
antal sognebørn. Konkret betyder det, at Aal-
borg stift skal afgive 8 præstestillinger til bl.a. 
Helsingør Stift inden 2015. Derfor bliver der nu 
en præst mindre til at varetage arbejdet i 8 
sogne på Sydøst Mors, og Folkekirken går fra 3 
til 2 pastorater i det område.

Dette  blad er et særnummer, som kun udgives 
en gang i denne overgangssituation.

Efter den 1. april
Vikar Trine Gjørtz varetager sognene: Vejerslev, 
Øster Assels- Blistrup og Vester Assels. 
Sognepræst Jørn Pedersen varetager sognene: 
Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding.  Fårup hører 
nu til Nykøbing. 
Den 1. juli besættes stillingen som kirkebogsfø-
rende sognepræst i Vejerslev, Øster Assels-Bli-
strup og Vester Assels. Præsten skal bo i Vejer-
slev. 
På Mors er der 33 kirker og ca. 18.500 medlem-
mer af Folkekirken. 

Af sognepræst 
Trine Gjørtz
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»ved forandringer i Folkekirken 
- brug hinandens forskellighed«
opfordrer provst Mette Moesgaard Jørgensen  

Engagementet har ikke manglet under-
vejs i den lange proces med at se på for-
slag til en ny sognestruktur for det syd-
østlige Mors. Meningerne har været del-
te, møderne mange og forandringerne 
har nu fundet vej i folkekirken. Det var da 
embedet i Øster Assels blev ledigt i 2011, 
at biskoppen besluttede at tage den stil-
ling ud. Konkret betyder det i dag, at der 
nu er 2 og ikke 3 præster til 8 sogne. 

»Intentionen har været at skabe en frem-
tidssikret struktur, så langt vi kan se. Me-
nighedsrådene ønskede, at vi lavede de 
nødvendige forandringer, så de kunne fø-
le sig fredet i årene frem«, fortæller 
provst Mette Moesgaard Jørgensen.

Beslut, hvordan I vil være kirke lokalt 

Når en præst rejser, overvejer biskoppen 
altid, om det er en stilling, der skal genbe-
sættes - bl.a. ud fra antal medlemmer af 
Folkekirken i det pågældende område. 
Tidligere var der en ualmindelig god præ-
stenormering i Morsø provsti, men det 
gode er ikke længere muligt. 

»Man vil kunne mærke ændringerne ved, 
at der nu er færre præster. Klart nok. Det 
betyder, at præster og menighedsråd skal 
sætte sig ned og snakke om, hvordan vil 
vi være kirke her under de nye omstæn-
digheder: Hvilke traditioner skal vi tage 
med, og hvilke skal vi skippe? Det kom-
mer ikke »ovenfra«, hvordan man skal 

handle. Det skal give mening lokalt«, si-
ger Mette Moesgaard Jørgensen engage-
ret. Med glimt i øjet og hænder i bevæ-
gelse ligger det hende på sinde at sige til 
præster og menighedsråd, at ingen skal 
arbejde mere end 100 procent, og at hun 
gerne er behjælpelig i samtalen, hvis de 
ønsker det. De skal disponere deres akti-
viteter efter de nye omstændigheder. 

Fra at have en kirke til at være kirke

At gå til sin egen kirke hver søndag er en 
saga blot. Som det er nu, anbefaler 
provsten, at der i pastoratet er en høj-
messe hver søndag, og så må folk be-
væge sig hen, hvor der er gudstje-
neste. Hun opfordrer til, at man 
bruger kirken, og ikke alene op-
fatter den som et serviceap-
parat, der skal træde til, når 
det passer ind: »Kirken er 
ikke mursten. Den er 
mennesker, og derfor 
skal man gå fra at have 
en kirke til at være en 
kirke. Da der bor færre 
mennesker i sognene 
end tidligere, kan vi ik-
ke forsvare eller øko-
nomisk bære at bruge 
de samme midler i kir-
ken. Det er en foran-
dringsproces, der kan føre 
muligheder med sig, hvis man 

ser på kirken med nye øjne. Trods præ-
sternes og menighedsrådsmedlemmer-
nes forskellighed er det mit indtryk, at de 
har en gensidig respekt. Det er et nød-
vendigt udgangspunkt for samarbejde«.

Af Hanne Baltzer

Lokalt skal I snakke om, hvordan 
I vil være kirke. Hvilke traditioner 
skal I tage med, og hvilke skal I 
skippe? Opfordringen kommer 
fra Mette Moesgaard Jørgensen, 
provst i Morsø Provsti. 
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praktisk 
info
Navne på 
menighedsråds-
medlemmer og 
ansatte ved 
kirkerne

Lødderup-Elsø sogne
(Medlemmer Lødderup 1552 
- efter 1.4. ca. 750 - Elsø 178)

Formand 
Holger Dam  
Fredsøvej 69 · Fredsø
7900 Nykøbing Mors 
9772 3778  

Næstformand
Margit Nielsen

Kirkeværge 
Harry Aggerholm Nielsen  
6134 9442

Kasserer  
Aase Heise

Kontaktperson 
Erling Worm

Graver i Lødderup
Kaj E Pedersen,
privat 9774 4363 
privat 9772 2340

Graver i Elsø 
Jens Sørensen, 
privat 2076 9142 
privat 9774 4469

Organist i Lødderup og Elsø 
Ingrid Lønne Sørensen  
9774 4469   

Kirkesanger i Lødderup 
Birgit Christensen  
9776 2586

Kirkesanger i Elsø 
Inger Marie Rolighed
9772 1849

Ljørslev sogn
(Medlemmer 187)

Formand 
Finn Kortegaard
Skræppedalsvej 57 · Ljørslev, 
7900 Nykøbing Mors
9776 6033

Kirkeværge Torkil Hansen
9776 6276

Kasserer 
Karl Kristian Pedersen
9776 6207

Kontaktperson 
Johannes Jørgensen

Sekretær
Conny Lykkegaard

Graver
Susanne Tidemann
4018 5839 el. 9776 6339

Organist 
Iben Barnwell
8616 5055

Kirkesanger Vakant
Vikar Mette Holm Nielsen
9669 8069

Ørding sogn
(Medlemmer 414)

Formand 
Henning Bjerregaard  
Asselsvej 133 · Storup 
7990 Ø. Assels 
9776 6071      

Kirkeværge
Carl Mikkelsen

Kasserer 
Gudrun Kristensen 
9776 6195           

Kontaktperson  
Mogens Mikkelsen 
           
Sekretær  
Margit Møller Poulsen      

Graver 
Niels Peder Jespersen
5120 7435 el. 9776 6190

Organist Iben Barnwell
8616 5055

Kirkesanger Vakant 
Vikar Mette Holm Nielsen
9669 8069

Elsø

Lødderup

Ljørslev

Ørding
Blistrup

Vejerslev

Vester
Assels

Øster Assels
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Formand
Ole Kristensen · Doktorvej 3  
7980 Vils · 9776 7053 

Næstformand 
Anny Elisabeth Høegh 
Nielsen · Gammelvold 3 
Vejerslev · 7980 Vils 
9776 7375

Kirkeværge 
Per Djernes Kudsk
Bjørnsagervej 15 · Vejerslev 
7980 Vils · 9776 7131

Kasserer
Jørgen Vangsgaard Paaske 
Jensen · Smedebjergevej 58  
Vejerslev · 7980 Vils 
9776 7320

Kontaktperson 
Marie Boel · Kalundborgvej 13 
Vejerslev · 7980 Vils 
9776 6223

Formand 
Margrethe Brejner Højgaard  
Ålekistevej 7 · Vester Assels 
7990 Øster Assels · 9776 4477

Næstformand + 
kontaktperson 
Gunhild Olesen Møller 
Strædet 38 · Vester Assels 
7990 Øster Assels · 9776 4277

Kasserer 
Søren Kristian Petersen 
Ålekistevej 25 · Vester Assels 
7990 Øster Assels · 9776 2252

Menigt medlem 
John Bertelsen · Ålekistevej 4  
Vester Assels ·  7990 Øster 
Assels · 9669 3064

Menigt medlem 
Linda Mark Madsen  
Hovedstrædet 10  · Vester 
Assels · 7990 Øster Assels  
9776 4206

Kirkeværge (ikke medlem)
(Vester Assels kirke) 
Søren Højgaard   
Ålekistevej 7 · Vester Assels 
 7990 Øster Assels · 9776 4477

Formand
Kirsten Sanders · Asselsvej 169 
7990 Øster Assels · 2121 3091

Næstformand 
Poul-Erik Nielsen  
Kompasvej 4 · Sillerslev 
7990 Øster Assels · 9776 4336

Kirkeværge 
(Blidstrup kirke)
Anni Øster Jensen 
Grå Stensvej 11 · Emb 
7990 Øster Assels · 9776 4587

Kirkeværge 
(Øster Assels kirke)
Torben Sloth · Møllebjerget 10  
7990 Øster Assels · 9776 4144

Kasserer 
Birgitte Landgrebe-Nielsen 
Blidstrupmark 17 · Blidstrup 
7990 Øster Assels · 9776 4265

Kontaktperson 
Jørgen Gade Nielsen 
Søndenom 13 · Emb 
7990 Øster Assels · 9776 2376

Præstegårdsudvalg 
Niels Aage Pedersen
Gammel Færgevej 15  
Sillerslev · 7990 Øster Assels 
9776 4138

Vejerslev sogn
(Medlemmer 744)

Folketal 
(pr. 1. januar 2012): 

I alt 1661 indbyggere 
fordelt som følger:

Blidstrup: 
141 indbyggere.

Vejerslev: 
802 indbyggere.

Vester Assels:
143 indbyggere.

Øster Assels:
575 indbyggere.

Vester assel sogn
(Medlemmer 132)

Øster assel - 
Blidstrup sogn

(Medlemmer 508 + 128)
 

Ansatte

Graver Øster Assels Kirke 
Flemming Futtrup · 4048 1550

Graver Vester Assels
Henni Buur · 2170 6738

Graver Blidstrup Kirke
Erik Christensen · 9776 4428

Organist Øster Assels Kirke 
Henrik Andersen · 2873 6976

Organist Vester Assels
Conny Cold · 9776 2448

Organist Blidstrup Kirke 
Gunhild Olesen · 9776 2370 

Kirkesanger Øster Assels - 
Blidstrup Kirker 
Ove Boll · 9776 2184

Kirkesanger Vester Assels
Karin Røntved · 2264 5352

Gravermedhjælper 
Inger Futtrup · 2146 5546

Graver Vejerslev
Erik Lank · 51339788 
el. 97766286

Organist Vejerslev
Iben Barnwell · 2365 5055

Kirkesanger Vejerslev
Mette Holm Nielsen 
2040 4063
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Hvad betyder det for dig, 
at 3 pastorater bliver til 2?

»Kirken kan bruge en forandring til at 

finde ud af, hvad den vil holde fast 

ved, og hvad den med fordel kan æn-

dre.  Hvor sognegrænserne går helt 

præcis - om det er nede ved åen eller 

bag hækken - er ligegyldigt. Det vigtige er, at kirken er i det 

nære, og at vi har en præst, vi har tillid til. Fra den første 

dåbssamtale og til nu, hvor vi har tre sønner på 5,3 og 1 år, 

kommer vi til gudstjenester af og til, og ingen ser for-

skrækket ud, når der under en højmesse kommer en dino-

saurusbamse med til alters! Vi er fx med til babysalme-

sang og spagettigudstjenester.

Det betyder meget, at vi kender præsten. For os betyder 

det noget, at kirken er synlig i lokalsamfundet - ikke kun i 

præstekjole - men i hverdagen til forskellige arrangemen-

ter. Det er vigtigt, at præsten har tid til det. Så bliver dør-

trinnet til kirken ligesom lavere. Kunne kirken fx på tværs 

af alle otte sogne tilbyde arrangementer, som siger bor-

gerne noget ind i deres liv? Mange synes nu, at kirkens 

image kun ændrer sig i snegletempo. Nutidige tilbud kun-

ne fx være foredrag om parforholdet, sorgen der ikke lige 

går over og lignende. Kirkens værdier omsat af personer, 

der kan deres fag«.

Jette Haaning Andersen · Ørding 

kirke for hele folket 
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»De mange forskellige udmeldinger 
undervejs i debatten om kirken har 
været frustrerende for folk, og vi syn-
tes heller ikke som medarbejdere, at 
de første forslag fra biskoppen kunne 

bruges til noget som helst. Faktisk skrev vi både et læser-
brev i avisen og et brev til biskoppen, for det kunne man alt-
så ikke byde vores præst.

Nu er strukturen på plads, og så må vi se at få det bedste ud 
af det. Og der er heldigvis allerflest gode oplevelser ved at 

følge folk i generationer ved kirken - med næsten 30 års er-
faring kan jeg sige, at her stadig er en »pæn« kirkegang.

Selv om der ikke er et fælles menighedsråd for hver præst, 
tror jeg, at menighedsrådene vil finde ud af, at vi som an-
satte skal samarbejde mere. Der er en vis frygt for, at den 
nye struktur går ud over vores stillinger, men her på kirke-
gården er arbejdstrykket det samme - struktur eller ej. Jeg 
har på fornemmelsen, at menighedsrådene tager det roligt 
i første omgang og lige trækk vejret dybt, og det er klogt«.

Kaj Emil Pedersen · Graver ved Lødderup kirke 

træk lige vejret! 
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»Jeg ser det nye pastorat som en vifte af 
muligheder for menighederne - men 
samtidig er det også en udfordring. En 
af udfordringerne er nok, at folk skal vænne sig til, at de er med i et pastorat i højere grad end et sogn. Det vil sige, at man skal betragte alle de fire smukke, gamle kirker som »sin kirke«, hvor man har sin gang, hver gang klokkerne kalder. Kirkebilen gør det samtidig muligt nemt at komme i kirke, uanset hvor man bor.

Hvert sogn og menighedsråd har sit særkende, og det skal vi holde fast i, men det udelukker ikke, at vi alle kan nyde godt af vores forskellige traditioner. Fordelen er åbenlys, nemlig at vi samlet kan tilbyde et varieret udbud af arrangementer, som alle er velkomne til og dermed kan få glæde af - oplevel-ser, som skaber fællesskab.  Desuden glæder jeg mig til et godt og frugtbart samarbejde mellem menighedsrådene i pastoratet«.

Kirsten Sanders · Øster Assels

samarbejde og oplevelser! 

»Så længe jeg har min bil, kan jeg køre 
hen, hvor prædiken er - og ellers må 
jeg ringe til Leif, der er vognmand. I 
kirke skal jeg nok komme. Som 
grundtvigianer betyder det meget for 

mig med kirken, og siden barnsben har jeg gået i kirke. Det 
er en del af min hverdag. 

Jeg er konfirmeret og gift i Blistrup kirke, og nu er min 
mand begravet på Vejerslev kirkegård. Derfor betyder det 
nok heller ikke så meget, hvilken kirke der er gudstjeneste i. 
Vi kan ikke forlange, at alt er som før. Jeg synes, det er en 
god idé at samles flere i én kirke, for det er nu skønnest, når 
vi er flere til at synge. Endelig er det vigtigt at huske på, at 
kirken ligger der på sin plads hele ugen. Den er der ikke kun 
om søndagen - men år efter år. Slægt efter slægt«. 

Nana Møller · Vejerslev

kirken hører med til min hverdag

7

Det første pålæg fra Kirkeministeriet 
lød på, at vi i Aalborg Stift skulle redu-
cere med 21 præstestillinger. Heldig-
vis blev det ændret til 8, og vi er nu på 

vej. På Sydøst Mors vil den enkelte også fremover møde en 
solid og god præstebetjening. Det er jeg ikke i tvivl om, for 
præsterne tager opgaven på sig, og de er gode til det.  

Jeg kan godt forstå, at folk stopper op og tænker på, hvor-
dan ændringerne kommer til at gå ud over dem. Men min 
hensigt har været at agere i virkeligheden, hvor færre ind-
byggere fordrer flere sogne til den samme præst. Med til 
historien hører, at de nye fire sogns pastorater på Nordvest 
Mors allerede har positive erfaringer med fx at komme til 
hinandens gudstjenester og arrangementer. 
Så længe evangeliet forkyndes i kirken, så længe vil kirken 
også leve som bygning.

Henning Toft Bro · Biskop

nye vilkår skaber nye vaner
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dag dato tekst lødderup elsø ljørslev ørding vejerslev blidstrup øster assels vester assels
Søndag 3. marts 3. søndag i fasten 10.30 JAP - - 14.00 JAP - - - 9.00 JAP 3. marts
Søndag 10. marts Midfaste - 10.30 LH - - 10.15 TG 9.00 TG - - 10. marts
Onsdag 13. marts Spillemandsgudstjeneste 19.30 JAP - - - - - - - 13. marts
Søndag 17. marts Mariæ Bebudelses dag 19.30 JAP - 10.15 TG - - - 10.15 AH - 17. marts
Onsdag 20. marts Aftengudstjeneste - - - - - 19.00 TG - - 20. marts
Søndag 24. marts Palmesøndag - 10.30 JAP - 10.15 TG - - 9.00 TG - 24. marts
Torsdag 28. marts Skærtorsdag 19.30 JAP - - - 10.15 TG - - 10.15 JAP 28. marts
Fredag 29. marts Langfredag 14.00 JAP - 10.15 TG - - - - - 29. marts
Søndag 31. marts Påskedag 10.30 JAP - - 10.15 TG - 9.00 AH - - 31. marts

Mandag 1. april 2. påskedag - 9.00 PN - - 10.15 TG - 9.00 TG - 1. april
Søndag 7. april 1. søndag efter påske - - 9.00 JAP 10.15 JAP - 10.15 TG - - 7. april
Søndag 14. april 2. søndag efter påske 10.30 JAP - - - - - 10.15 TG - 14. april
Onsdag 17. april - - - - - - - - 17. april
Søndag 21. april 3. søndag efter påske - - 14.00 PN - 9.00 LH - - - 21. april
Torsdag 25. april Aftengudstjeneste - - - 19.30 JAP

Hveder bagefter
- - - - 25. april

Fredag 26. april St. Bededag - 10.30 JAP - - - - 10.15 TG  Konf. - 26. april
Søndag 28. april 4. søndag efter påske 9.00 LH - - - - - - 10.15 AG 28. april

Søndag 5. maj 5. søndag efter påske 10.30 JAP   Konf. - - - - 10.15 TG - - 5. maj
Torsdag 9. maj Kristi Himmelfarts dag 15.30  Gudstjeneste for hele pastoratet i Gigantium i Ålborg  9. maj
Søndag 12. maj 6. søndag efter påske - 10.30 JAP - 11.00 TG   Konf. 9.30 TG Konf. - - - 12. maj
Tirsdag 14. maj Aftengudstjeneste - - - - - - - 19.00 TG 14. maj
Søndag 19. maj Pinsedag 9.00 JAP - 10.15 JAP - - 10.15 TG 9.00 TG 19. maj
Mandag 20. maj 2. pinsedag 10.30 Jesperhus Gospel - - 10.15 TG 9.00 TG - - 20. maj
Søndag 26. maj Trinitatis - - - 10.15 JAP - - 11.00 TG  Frilufts. 9.00 Pilgrims. 26. maj

Søndag 2. juni 1. søndag efter Trinitatis - - 9.00 PN - 14.00 PN - - - 2. juni
Søndag 9. juni 2. søndag efter Trinitatis 10.30 JAP - - - - 10.15 TG - - 9. juni
Søndag 16. juni 3. søndag efter Trinitatis - 10.30 JAP - - - - 9.15 TG  Udflugt - 16. juni
Søndag 23. juni 4. søndag efter Trinitatis - - - 9.00 PN 10.15 TG - - - 23. juni

Søndag 30. juni 5. søndag efter Trinitatis - - 10.15 JAP - - - - 10.15 TG 30. juni

gudstjenester foråret 2013
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dag dato tekst lødderup elsø ljørslev ørding vejerslev blidstrup øster assels vester assels
Søndag 3. marts 3. søndag i fasten 10.30 JAP - - 14.00 JAP - - - 9.00 JAP 3. marts
Søndag 10. marts Midfaste - 10.30 LH - - 10.15 TG 9.00 TG - - 10. marts
Onsdag 13. marts Spillemandsgudstjeneste 19.30 JAP - - - - - - - 13. marts
Søndag 17. marts Mariæ Bebudelses dag 19.30 JAP - 10.15 TG - - - 10.15 AH - 17. marts
Onsdag 20. marts Aftengudstjeneste - - - - - 19.00 TG - - 20. marts
Søndag 24. marts Palmesøndag - 10.30 JAP - 10.15 TG - - 9.00 TG - 24. marts
Torsdag 28. marts Skærtorsdag 19.30 JAP - - - 10.15 TG - - 10.15 JAP 28. marts
Fredag 29. marts Langfredag 14.00 JAP - 10.15 TG - - - - - 29. marts
Søndag 31. marts Påskedag 10.30 JAP - - 10.15 TG - 9.00 AH - - 31. marts

Mandag 1. april 2. påskedag - 9.00 PN - - 10.15 TG - 9.00 TG - 1. april
Søndag 7. april 1. søndag efter påske - - 9.00 JAP 10.15 JAP - 10.15 TG - - 7. april
Søndag 14. april 2. søndag efter påske 10.30 JAP - - - - - 10.15 TG - 14. april
Onsdag 17. april - - - - - - - - 17. april
Søndag 21. april 3. søndag efter påske - - 14.00 PN - 9.00 LH - - - 21. april
Torsdag 25. april Aftengudstjeneste - - - 19.30 JAP

Hveder bagefter
- - - - 25. april

Fredag 26. april St. Bededag - 10.30 JAP - - - - 10.15 TG  Konf. - 26. april
Søndag 28. april 4. søndag efter påske 9.00 LH - - - - - - 10.15 AG 28. april

Søndag 5. maj 5. søndag efter påske 10.30 JAP   Konf. - - - - 10.15 TG - - 5. maj
Torsdag 9. maj Kristi Himmelfarts dag 15.30  Gudstjeneste for hele pastoratet i Gigantium i Ålborg  9. maj
Søndag 12. maj 6. søndag efter påske - 10.30 JAP - 11.00 TG   Konf. 9.30 TG Konf. - - - 12. maj
Tirsdag 14. maj Aftengudstjeneste - - - - - - - 19.00 TG 14. maj
Søndag 19. maj Pinsedag 9.00 JAP - 10.15 JAP - - 10.15 TG 9.00 TG 19. maj
Mandag 20. maj 2. pinsedag 10.30 Jesperhus Gospel - - 10.15 TG 9.00 TG - - 20. maj
Søndag 26. maj Trinitatis - - - 10.15 JAP - - 11.00 TG  Frilufts. 9.00 Pilgrims. 26. maj

Søndag 2. juni 1. søndag efter Trinitatis - - 9.00 PN - 14.00 PN - - - 2. juni
Søndag 9. juni 2. søndag efter Trinitatis 10.30 JAP - - - - 10.15 TG - - 9. juni
Søndag 16. juni 3. søndag efter Trinitatis - 10.30 JAP - - - - 9.15 TG  Udflugt - 16. juni
Søndag 23. juni 4. søndag efter Trinitatis - - - 9.00 PN 10.15 TG - - - 23. juni

Søndag 30. juni 5. søndag efter Trinitatis - - 10.15 JAP - - - - 10.15 TG 30. juni

TG = Trine Gjørtz  
PN = Peter Noer     
JAP = Jørn A. Pedersen    
LN = Lars Højlund
AG = Astrid Glargaard
AH = Anne Holck
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Hvad betyder det for dig, 
at 3 pastorater bliver til 2?

»Vi har ikke selv valgt at afgive en præ-
stestilling og havde gerne set, at der 
kom en præst til at bo i den nye præ-
stegård i Øster Assels, men det kom ik-
ke til at gå sådan. Med det nye 4-sogns 

pastorat har vi flere forsamlingshuse, adgang til to menig-
hedshuse, en efterskole, fire kirker og en skole beliggende i 
pastoratet, så det, tror jeg, vil give grobund for at godt sam-
arbejde fremover. Graverne i Vester Assels og Øster Assels 
har længe afløst hinanden, og ved den nye struktur kan an-
dre medarbejdere dække hinanden af på lignende vis. 

Vi har tit holdt gudstjenester med musikalske indslag, hvor 
hver eneste plads i kirken har været besat. Folk er blevet 
mere mobile og har større lyst til at besøge andre kirker. Jeg 
håber, at det også vil være tilfældet ved almindelige guds-
tjenester om søndagen, når nu antallet af tjenester bliver 
skåret ned.
Fra 2013 er vi tilmeldt Vejkirkeordningen, idet kirken ligger 
ved Solruten. Det er den samme rute, Pilgrimsvandrin-
gen på Mors benytter, og de slutter ofte turen af med guds-
tjeneste i Vester Assels kirke«.

Gunhild Olesen Møller · Vester Assels

kirken skal være åben 

»Vi sparer en præst væk, og hvad der el-
lers skal spares, må fremtiden jo vise. 
Jeg synes ikke, vi lider nogen nød i vores 
sogn, men da biskoppen kom med for-slag om et 12-sogns pastorat, var jeg ved at falde ned af sto-len. Det forslag kunne vi slet ikke acceptere. Nu får vi så et 4-sogns pastorat, og jeg er sikker på, at vi vil finde ud af at 

samarbejde indenfor pastoratet; det er jo bare en anden vej, vi skal gå nu, og vi er et positivt folkefærd på Mors.  Meget muligt er det nok, at vi i højere grad får fælles medarbejdere ved kirkerne, og desuden må vi kigge efter rationaliseringer. Fx har vi allerede reduceret vores varmeudgift i kirken med 65 procent ved at skifte varmekilde, og det kunne også ske ved andre kirker«.

Karl Kristian Mehl Pedersen · Ljørslev 

vi skal gå en anden vej nu
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 »Vi løser sognebånd til præst Jørn Pe-

dersen efter 1. april, fordi vi synes, vi 

hører hjemme i Lødderup sogn. Jeg 

havde gerne set, at der ikke kom struk-

turændringer, men da vi hørte om 

dem, sendte jeg et forslag på opdeling 

af sognene til provsten, og jeg er tilfreds med resultatet, 

fordi det næsten følger mit forslag 100 procent.  

Når præsterne får flere sogne, er jeg ikke tvivl om, at der 

bliver færre gudstjenester. Det går udover Elsø, fordi de ik-

ke kan stille med et menighedsråd og dermed en kirkelig 

opbakning. For vores vedkommende kører vi derhen, hvor 

der er gudstjeneste.

Den ændrede struktur får nok også indvirkning på de øvri-

ge medarbejdere ved kirkerne, men ingen beslutning er 

taget endnu. Vi skal snakke om tingene, se hinanden i øj-

nene og finde fornuftige løsninger på de nye muligheder. 

Ved at det nu er samme præst ved fire kirker, er det økono-

miske grundlag større til fx at tænke i hjælp til minikonfir-

manderne. Jeg kan godt forstå de frustrationer, folk har 

haft, men nu er beslutningen taget, og vi er ude af gråzo-

nen og har brug for arbejdsro. Til gavn for os alle«. 

Erling Worm · Fårup

muligheder på vej 

»Kirken er ikke - som pressen ofte 
prædiker - tom og uden lyst til at ville 
forandre sig.  Forandringens spor føl-
ger vi også her hos os.  Engang var der 
almindeligvis en kirke, en præst med 

bopælspligt, skole og lærere i landsbyen, og sådan ser et 
ideelt landsbysamfund ud i mine øjne, men i dag er kirken 
typisk alene tilbage, og af og til kommer der så en præst 
forbi.

Efter 48 års kendskab til egnen ved jeg godt, at det er så-
dan, det er. Derfor må vi også være aktive selv. Når vi nu ik-

ke længere har en præst boende i byen, vil nærheden til 
præsten forsvinde, hvis ikke vi som medlemmer af folkekir-
ken opsøger vedkommende eller kører til den kirke, hvor 
der er gudstjeneste. Vi skal til at køre til kirke, og vi skal op-
søge præsten, hvis vi har brug for det.  Når det så er sagt, 
har jeg ikke kunnet forstå, da man i 90erne splittede sogne 
op, der havde hørt sammen i århundreder eller historisk set 
havde samarbejde om forskelligt.  Som det er nu, står vi i 
fællesskab sammen om vores præst, selv om det at tage til 
nabokirken kan være noget nyt for mange. Vanens magt er 
stor«. 

Jørgen Graabæk · Ørding

det tager tid at ændre vaner
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lødderup · elsø · ljørslev · ørding 
Arrangementer Foredragsaften  i 

Aktivitets-
huset i ørding 

Tirsdag den 5. marts kl. 19.30: 
Soldaterhjemsleder Ruth Brik 
Christensen, Brande, der i 2009 
blev kåret som »Årets Helt« af 
Tryg fonden og Jyllandsposten, 
fortæller om et engageret liv som 
soldaterhjemsleder i bl.a. Afgha-
nistan. 
Indbydere: Vejerslev, Ørding og 
Ljørslev Menighedsråd, samt 
Ljørslev-Ørding Beboerforening 
og Aktivitetshuset. Kaffe: 30 kr.              

Alle er velkomne.

spillemandsmesse  
Onsdag 13. marts kl. 19.30 i Lødderup kirke Spille-mandsmessen er for alle på Mors, som er finder glæde i folkemusik. For det er en gudstjeneste som er iklædt dansk folkemusik.  Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangs-punkt i dansk traditionel dansemusik, mens teksten er skrevet af Holger Lissner. Spillemandsmessen er for blandet kor, som her i Lødderup vil være Morsø Kon-certkor, solist bliver Nanna Svejgaard Telling og orke-steret vil være Folkemusikgruppen »Jydsk På Næsen«.  

Fri Entré

Arr. af Lødderup-
Elsø menighedsråd. jesperhus gospel  

2. pinsedag den 20. maj  
Jesperhus Gospel holdes i 2013 
for 14. gang. Det er en rytmisk 
gudstjeneste kl. 10.30 i 
Junglecafeen v/sognepræst 
Bent Skovhus Christensen, 
Sædden kirke og musikalsk 
ledet af Holstebro Lovsangs-
band med bl.a. Daniel Bjerre-
gaard. Gospelkoncerten er i år 
med to gospelkor: GospelRoots 
og GospelTeens fra Haderslev, 
som vil optræde fra friluftssce-
nen sammen med Hans Jørn 
Østerby.  Ud over det vil der 
være optræden med gospel-
gøgl om eftermiddagen. Se 
www.jesperhusgospel.dk

Arr. af Friluftsmissionen, 
Dragstrup-Frøslev-Mollerup-

Outrup og Lødderup-Elsø 
menighedsråd og Jesperhus.

Privatfoto

pilgrim mors 19.-26. maj 2013
Igen i år er der planlagt en pilgrimsvandring rundt 

om Mors, og det foregår fra pinsedag 19. maj og til 

søndag 26. maj. Den begynder i Karby og ruten fører 

pilgrimsvandrerne over Nordmors til 

Sidst på ugen går ruten gennem Lødderup sogn til 

Højriis, hvor der er koncert fredag aften kl. 20 og med 

morgenandagt lørdag morgen i Ljørslev kirke kl. 9. og 

videre gennem Ørding og Øster Assels sogne til 

Vester Assels kirke, hvor der holdes en pilgrimsguds-

tjeneste kl. 9. søndag morgen inden den sidste del at 

ruten fører til Karby.  Se www.pilgrimmors.com

Ledes af sognepræst Benedicte Tønsberg, Karby.  

www.pilgrimmors.com

»Hvede-bede-
gudstjeneste«   

Torsdag den 25. april
kl. 19.30 i Ørding kirke 
Ligesom sidste år vil der være 
en gudstjeneste i Ørding 
kirke kl. 19.30 aften før Store 
Bededag, hvor vi bagefter 
samles i Kirkehuset for at 
spise varme hveder.   

Arr. af Ørding menighedsråd.

danske 
kirkedage  2013 

Danske kirkedage foregår i år i 
vores stift. I den forbindelse 
opfordrer biskop, Henning Toft 
Bro alle sogne i Aalborg Stift til 
at aflyse gudstjenesten i de lo-
kale kirker og i stedet henlæg-
ge den til åbningsgudstjene-
sten i Gigantium i Aalborg, 
hvor der vil være plads til 5000 
kirkegængere fra hele stiftet 
og alle kirkedagsdeltagere fra 
forskellige kirkesamfund i 
Danmark og gæster fra søster-
kirker i andre lande.
Vi flytter derfor gudstjenester-
ne Kristi Himmelfartsdag i vo-
res pastorat til Gigantium i 
Aalborg. Der afgår fælles bus 
fra kirkerne; se nærmere i 
dagspressen og opslag hos de 
lokale handlende. Håber I vil 
møde talstærkt op.
Se evt.  mere om Kirkedage på 
www.kirkedage.dk 
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vejerslev · blidstrup · øster assels · vester assels

ønskekoncert i 
vester Assels 
Tirsdag d. 4.juni i Kirken kl. 
19.00, og efterfølgende i 
forsamlingshuset. »Ønsk en 
salme / sang«. Conny Cold 
og Ole Berner står for 
aftenen, hvor man frit kan 
ønske fra Salmebogen i 
Kirken, og fra Højskolesang-
bogen i forsamlingshuset. 
Kirkens dygtige kirkesanger, 
Karin Røntved synger solo i 
kirken. Også i forsamlings-
huset vil der være et sang- 
og musikalsk indslag. 
Menighedsrådet er vært 
ved kaffen. 
- Kom og syng med - 
Alle er hjertelig velkomne 
til en hyggelig sommer 
- sangaften.        

Kirkebil kan benytte, 
tlf: 97767676

Vester Assels Menighedsråd 

pilgrimsgudstjenesteSøndag den 26. maj  kl. 9.00 Vester Assels kirkeMedvirken af tonekunstner Tove Bitch Antonsen på 
syngeskåle, gong, shanti og sang, i forbindelse med 
at pilgrimsvandrerne har overnattet i Vester Assels 
Forsamlingshus.

sangcafe
Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i 
Vejerslev Menighedshus. 
Vi synger fra Højskolesangbo-
gen og fra seniorsangbogen. 
Ost og rødvin undervejs til 30. 
kr. 
Onsdag den 3. april kl. 19.30 i 
Vejerslev Menighedshus. 
Vi synger fra Højskolesangbo-
gen og fra seniorsangbogen. 
Ost og rødvin undervejs til 30. 
kr. 

Arr. Menighedsrådet og 
Borgerforeningen,

spaghetti-
gudstjeneste

Tirsdag den 12. marts kl. 17 i Ve-
jerslev Kirke. Først en kort 
gudstjeneste. Denne gang med 
dukketeater.
Bagefter spiser vi sammen i 
Menighedshuset - spaghetti 
og kødsovs. Det er gratis at del-
tage og man behøver ikke mel-
de sig til. Vi slutter kl. 18.30 og 
menighedsrådet vasker op.

Aftengudstjeneste 
Onsdag den 20. marts kl. 19 i Blidstrup Kirke. Elever fra Blidstrup efterskole medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe på skolen. Undervejs vil  Anita Gre-gersen fortælle om sin tur til Sierra Leo-ne.

Foredrag 
Mandag den 25. marts i Vester Assels Forsamlingshus. Foredrag m/ Bjarne Nielsen  Brovst.  Se nærmere i dagspressen.

Friluftsgudstjeneste 
Søndag den 26. maj kl. 11.00 i Øster Assels præstegårdshave. 

Derefter er menighedsrådet vært ved et lettere traktement. 

sogneudflugt for hele 
pastoratet 

Søndag den 16. juni. Vi begynder i Øster As-
sels kirke kl. 9.15 med gudstjeneste. Derefter 
drager vi ud i verden. Program følger.

husk 
fælles gudstjeneste for hele stiftet i 

Gigantium i Ålborg Kristi himmel-

fartsdag 9. maj - se side 12 i bladet.

mad & musik 
samt koncert i Vester Assels Forsamlingshus med Skive Post-
orkester onsdag d. 17. april. Menu: kamsteg m/tilbehør, is, kaf-
fe og kage. Entre incl. mad & koncert  100 kr. 
Tilmelding: Forsamlingshuset: 21453286 eller menighedsrådet 
97764477 / 20234478.
Arr. Vester Assels Menighedsråd/Vester Assels Forsamlingshus.
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øster Assels-
Blidstrup   
Offentlige menig-
hedsrådsmøder
3. april kl. 17.00
5. juni kl. 17.00
7. august kl. 17.00
2. oktober kl. 17.00
4. december kl. 17.00
 
Alle møder holdes i konfirmandhuset.   

indre mission - ørding  
Formand: Aage Kristensen, 
Asselsvej 131 · Ørding · tlf.  97 76 62 82

Marts
Torsdag 7. kl. 19.30
Kredsmøde i Nykøbing Missionshus 
v/ Sognepræst Robert Enevoldsen, 
Thyborøn. 

Onsdag 13. kl. 20.00
Samtalemøde hos Ejvind Hald, Konge-
højvej 67, Ørding.

Onsdag 20. kl. 20.00
Møde i Ørding Missionshus v/ fritidsfor-
kynder Harry Harregaard, Durup.

April
Onsdag 10. kl. 20.00
Samtalemøde hos Elly og Carl Mikkelsen, 
Tingstedvej 16, Ørding.

Fredag 19. kl. 19.30
Vækkelsesmøde i Ørding Missionshus.

Maj
Onsdag 1. kl. 20.00
Samtalemøde hos Birthe og Hans 
Pedersen, Tingstedvej 18, Ørding.

Onsdag 15. kl. 20.00
Møde i Ørding Missionshus v/ fritidsfor-
kynder Henning Hollesen, Aulum.

Onsdag 29. kl. 20.00
Samtalemøde hos Marianna og Henning 
Bjerregaard, Asselsvej 133, Storup.

Juni
Onsdag 12. kl. 20.00
Samtalemøde hos Eva og Aage Kristen-
sen, Asselsvej 131, Ørding

19.-23. 
Teltmøder i Vilssund, Thy ved det gamle 
skibsvæft kl. 19.30. Se nærmere program
Kredsarr. fælles for Mors og Thy.

   indre mission - Fredsø  
Formand: Holger Dam, 
Fredsøvej 69 · Fredsø · tlf. 97 72 37 78

Marts
Torsdag 14. marts kl. 19.30
Bedemøde hos Holger Dam, Fredsøvej 
69, Fredsø. 

April
Torsdag 11. april kl. 19.30
Bibelkreds hos Tove Bjerrum, Lupinvej 44, 
Nykøbing.

Mandag 15. til lørdag 20. april
Vækkelsesmøder rundt på Mors 
v/ evangelist Jens Jensen, Norge.
Mandag 15. april kl. 19.30 i Lødderup 
præstegård, Indmarken 4, Lødderup.

Torsdag 25. april kl. 19.30
Bibelkredsen henviser til gudstjenesten i
Ørding, hvor der efterfølgenden serveres 
hveder i kirkehuset.

Maj
Torsdag 16. maj kl. 19.30
Bibelkreds hos Svend Kristensen, 
Bjørndrupvej 62, Tødsø. 

Torsdag 23. maj kl. 19.30
Stjernetræf/kredsmøde v/ Janni Chri-
stensen og A. D. Nielsen i Nykøbing 
Missionshus.

Torsdag 30. maj kl. 19.30
Bibelkreds i Lødderup præstegård, 
Indmarken 4, Lødderup.

Juni
Torsdag 13. juni kl. 19.30
Bedemøde hos Troels Bech, Tinghøjvej 12, 
Tødsø.

Nærmere oplysninger hos 
Alice Hoff Hansen · tlf. 97 76 62 76

Marts
Tirsdag 26. kl. 14.30
Hos Dagny Lorentsen
Legindvej 43, Fredsø
7900 Nykøbing Mors

April
Tirsdag 30. kl. 14.30
Hos Lilly Kristensen
Bjørndrupvej 62, Tødsø
7900 Nykøbing Mors

Maj
Tirsdag 28. kl. 14.30 
Hos Lise Sørensen
Næssundvej 365, V. Hvidbjerg
7960 Karby
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Konfirmationer 2013

øster Assels kirke
Fredag den 26. april 
kl. 10.15
• Matias Pleidrup 

Lødderup kirke
søndag den 5. maj 
kl. 10.30
• Mads Christian Andersen, Fredsø
• Magnus Stampe Kruse Bro, Elsø
• Maja Løgager Hansen, Fredsø
• Jeanette Søltoft Ingerslev, Nyk. M
• Simon Ahle feldt Domino Jensen,  
 Fredsø
• Morten Pedersen Josefsen, Nyk. M
• Damian Ludkie wicz Kristensen, 
 Nykøbing Mors
• Nikolai Kristensen, Lødderup
• Ditte Munk Larsen, Fredsø

• Mathias Kirk Lausen, Elsø
• Lasse Kaj Bøgh Munkholm, Elsø
• Kristian Kjærgaard Møller, Lødderup
• Asger Nielsen, Nyk. M
• Ditte-Marie Olsen, Elsø
• Kristoffer Østergaard, Ørding
• Lennart Frøslev Jensby, Vils
• Jonas Albæk Skjærbæk, Legind
• Mathias Heltborg Mathiasen,  
 Nykøbing

vejerslev Kirke
den 12. maj kl. 9.30
• Jacob Ringgaard, 
 Skovkrogen 12, Vils
• Emil Dalsgaard Vester, 
 Skovkrogen 1, Vils
• Cecilie Neergaard Gregersen,   
 Ringsborgvej 4, Vils
• Kristian Grubak Lyngø, 
 Ådalsvej 7, Vils

• Mathias Holmbo Bak, 
 Smedebjergevej 57, Vils
• Steffen Brund, Skovkrogen 15, Vils
• Tenna Vester Boll, 
 Smedebjergevej 5, Vils

ørding kirke
den 12. maj kl. 11.00
• Anders Bjerregaard, 
 Riis Alle 8, Nykøbing 
• Jonas Snedker Boll, 
 Asselsvej 123, Øster Assels
• Emil Rehmeier Sejbjerg, 
 Kongehøjvej 21, Øster Assels
• Louise Nørgaard Jensen, 
 Vittrupvej 7,  Nykøbing
• Jacob Møller Hansen,
 Asselsvej 95, Nykøbing
• Jack Skov Poulsen, 
 Bygaden 10, Øster Assels
• Christina Larsen Glöss, 
 Asselsvej 122, Øster Assels



VeLLykkeT sAMArbeJdsprOces

Morsø provsti er i gang med en meget 
vellykket samarbejdsproces, sam tidig 
med en stor omlægning af hele sogne-
strukturen. Jeg håber og tror, at det før-
ste kan være med til at hjælpe alle bedre 
gennem den omlægning af pastorater, 
der reelt har sparet 2 1/2 præst væk her på 
Mors.

Det arbejde, som gamle menighedsråd 
har gjort før valget, kan blive til stor gavn 
for de nye råd, som vil få et idé-katalog 
over samarbejdsmulighe-
der og bedre overblik over 
arrangementer rundt på 
øen.  Der har været et stort 
engagement og en iderig-
dom, og en del af arbejds-
grupperne vil fortsætte og 
nye måske komme til. 

Det gælder også for denne del af Mors, 
hvor strukturomlægningen er gået hårdt 
for sig. Den indebærer jo, at Ø. og V. As-
sels og Blidstrup sogne fra 1. april slås 
sammen med Vejerslev, hvor Trine Gjørtz 
fort sætter som fungerende præst.

Men den medfører så også, at Ljørslev og 
Ørding sogne bliver lagt sammen med 
Lødderup og Elsø sogne. Jeg oplever mig 
allerede nu vel modtaget af de to sognes 
menighedsråd, selvom de ikke har haft 
mulighed for at vælge, hvem de ville ha-
ve til præst. 

Til gengæld må sognebørnene i Fårup si-
ge farvel til mig, fordi den del af Lødde-
rup sogn lægges ind under Nykøbing 
sogn. Mange har i Fårup nok følt sig som 
Nykøbing-borgere, og en del har løst sog-
nebånd til en præst i Nykøbing. Men 
nogle synes at de da har hørt til Lødde-
rup sogn og fortsat ønsker det, men så 
må det nu være dem, der må løse sogne-
bånd til mig. Men jeg vil gerne sige tak 
for de godt 18 år, jeg fik lov at være præst 
også for jer i Fårup.

Selv om Ljørslev og   
Ørding tilsammen har   
færre indbyggere end   
Fårup, er jeg klar over,   
at opgaven med at få   
lagt de to sogne til,   
vil kræve en indsats   

både fra menigheds rådene og   
fra mig. I er nye for mig, og der   
følger to kirker med, hvor der

gerne skal holdes regel mæssige gudstje-
nester og andre arrangementer. 

Jeg håber, at det vil fungere, og at med-
lemmerne i Lødderup og Elsø kan leve 
med, at der bliver færre gudstjenester 
hos dem.

054

... der er reelt 
har sparet 2 1/2 

præst væk ... 

Af sognepræst 
Jørn A. Pedersen


