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Vejerslev

Blidstrup

Øster Assels

Vester Assels

Årets minikonfirmander er meget glade for de 

kreative indslag. Vi synger og gør fagter/danser 

til, vi tegner og maler, og så har vi i år indkøbt 

materialer til den julekrybbe, som vises på bil-

ledet. I skrivende stund er de i gang med at male, 

og de skulle gerne alle være klar til at tage med 

hjem den sidste mødegang 20. nov.



Vi skal snart fejre 
Vores store kristne 
højtid – nemlig julen

Sognepræst Trine Gjørtz:  
Kirkebakken 1 · 7980 Vils · tlf. 4052 2632 · 

e-mail: tg@km.dk · Mandag fri.

VejersleV sogn
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 · 
7980 Vils ·  97767375 / 21682649
Kirkeværge Per Djernes Kudsk · 
Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131
Kasserer Jørgen V. P. Jensen · Smedebjerge-
vej 58 · 7980 Vils · 9776 7320
Kontaktperson Marie Boel · Kalund-
borgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223
Organist Henrik Andersen · 28736976
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788 
(tirsdag fri)
Gravermedhjælper Margit Svenningsen · 
24267394

øster assels & Blidstrup 
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  · 
7990 Øster Assels · 2121 3091
Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster Jensen · 
Grå Stensvej 11 ·  7990 Øster Assels · 
9776 4587
Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth · 
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels · 
9776 4144
Kasserer Birgitte Landgrebe-Nielsen · 
Blidstrupmark 17 · 7990 Øster Assels · 
9776 4265
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·
2146 5546 
Organist Øster Assels Kirke 
Henrik Andersen · 2873 6976
Organist Blidstrup Kirke
Henrik Andersen 28736976
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063

Vester assels sogn
Formand Gunhild Olesen Møller · Strædet 
38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10
Kasserer Søren Kristian Petersen · Ålekiste-
vej 25 · 7990 Øster Assels · 9776 2252
Kirkeværge (ikke medlem)
Rose Marie Mølgaard Jensen,
Lervænget 10 · 2082 1398
Graver Henni Buur · 2170 6738
Organist Conny Cold · 2423 6648
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063

Jeg tror julen for mange er for-
bundet med gode historier. Det 
er som om, vi fortæller vores liv 
for hinanden, når vi fortæller 
om »dengang mor var barn«, 
eller »da I var små, da gjorde vi 
sådan og sådan til jul.«
Vi er også en del af en meget 
stor fortælling, nemlig fortæl-
lingen om da Gud kom til 
verden. En af de fineste fortæl-
linger om det, der skete den-
gang, er skrevet af Gunda Jør-
gensen, tidligere sognepræst i 
Vandborg i Vestjylland. Nu 
skal I bare høre.

»Dengang Guds søn, Jesus, var 
født på Jorden, sov han sin al-
lerførste søvn i et fodertrug, og 
okser og æsler, høns og mus var 
de nærmeste til at byde ham 
velkommen til verden. Siden 
kom nogle hyrder for at hilse 
på den nyfødte; det var ikke 
særlig fine folk, de fornemme 
fremmede kom senere.
Det var kongerne Melchior, Ca-
sphar og Balthasar, der kom rej-
sende langvejs fra på kameler.
Melchior, Casphar og Baltasar 
var nu helt sikre på, at de hav-
de fundet sagnets store konge 
– han, der var meget større, 
end de var. Det havde den kla-
re stjerne fortalt dem i forve-

jen. Nu skin-
nede stjernen 
ind af vindu-
et i stalden, 
og lagde så-
dan et lys-
skær omkring barnet, så ingen 
kunne tåle at se lige på det, 
men måtte bøje hovedet som 
for Guds ansigt.

Den lille drengs mor, Maria, 
så op fra sin søn og op imod 
den store stjerne, og hun syn-
tes, at det var som om, der gik 
en bro af lys fra stalden til 
stjernen. Ja, det var næsten 
som om, hendes lille dreng var 
kommet lige ud af den stjerne, 
som var han gledet på lyset 
ned til hende.

Stjernen så også Maria, og den 
blev så glad for, at hun tog den 
med i sine tanker. Det var jo 
en meget gammel stjerne. 
Den havde lyst i utallige år, og 
den havde taget den samme 
tur over himlen det ene årtu-
sinde efter det andet, og nu 
var den blevet så forfærdelig 
træt - efter alle de opslidende 
ture på himlen.

Derfor havde den også bedt 
Gud om at blive tage ud af sin 
bane. Enten for at få en anden 
bestilling - eller for at blive 
pensioneret.

Gud tænkte over sagen. Han 
brød sig ikke om, at hans 
skabninger blev trætte af det 

kirkelig VejViser
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Redaktion:  

Gunhild Olesen Møller
tlf. 2332 9210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk
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tlf. 9776 4265 
b.e.landgrebe@mail.tele.dk

Anny Nielsen 
tlf. 2168 2649 
aehn@rn.dk eller 
Vangsborg@mail.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad 
(april, maj og juni 2015) 

afleveres hos redaktionen  
senest den 29. januar 2015.

Kirkebladet omdeles 
i uge 10.

arbejde, han havde givet dem. 
Men han kunne godt forstå, at 
denne stjerne var blevet træt. Der-
for sagde han: »Hvis du en måned 
kan skinne, som du aldrig har 
skinnet før, hvis du kan stråle som 
en helt lille stjernesol, så kan du 
blive pensioneret bagefter«.

Så lyste den gamle stjerne alt det, 
den kunne, og sådan gik det til, at 
østens konger fik øje på den og 
fulgte den til stalden i Betlehem. 
Og da de gik derind, så stjernen 
også gennem vinduet, og den så 
moren, og den så den lille dreng, 
og da kom den i tanke om, at det 
var meget længe siden, den havde 
set efter noget som helst på Jor-
den. For i de tusind år, den havde 
arbejdet som stjerne, var den ble-
vet meget træt af Jorden og men-
neskene, og den ventede kun på 
en ny og bedre verden.

Men pludselig var den ikke mere 
træt. Det var, da den havde set ind 
i stalden. 

Men som aftalen var, henvendte 
stjernen sig hos Gud, da østens 
konger igen var rejst hjem på de-
res kameler, og Gud sagde: »Du 
har gjort et godt arbejde, du gam-
le stjerne. Du har lyst for mange 
slægter her på Jorden, siden jeg 
først formede dig i mine hænder 
på verdens fødselsdag, og nu til 

sidst har du lyst for min egen søn. 
Nu skal du få lov til at blive pen-
sioneret.«

Men nu begyndte den gamle 
stjerne at baske med alle sine 
arme, og den glimtede og blinke-
de af bare iver. »Hvad nu«, spurg-
te Gud lidt utålmodigt, for han 
havde andre ting at tage sig til. 
Men stjernen her var én af hans 
ældste stjerner - så han tillod den 
en vis frihed.

»Jeg vil alligevel ikke så gerne 
pensioneres«, sagde den gamle 
stjerne.  
»For så ser jeg jo ikke mere den 
her lille dreng - din søn, og jeg vil 
gerne følge ham i verden fra min 
bane. For han er alt det nye, jeg 
har ønsket mig. Lad mig blive i 
min bane. Så jeg kan se på det 
barn«.

»Det kan du ikke, sagde Gud, for 
da du standsede over stalden i 
Betlehem, begyndte en anden 
stjerne at vandre din bane over 
himlens bue. Du kan ikke vende 
tilbage. Ingen standset stjerne er 
nogen sinde kommet i gang igen. 
Og ved du slet ikke: Du hældte 
alt dit lys ud over barnet, da du så 
på det ind gennem vinduet«. 

»Lyser jeg da slet ikke mere? - er 
der intet lys tilbage i mig,« 
spurgte stjernen. 

»Jo«, sagde Gud, »men du kan 
ikke mere ses, du kan ikke mere 
lyse over jorden. Inden i dig er der 
stadig meget lys, hvis vi skiller 
dig ad og brækker dig i stykker, så 
kommer lyset frem.«

»Jamen, så bræk mig da i stykker, 
så jeg kan lyse på det barn. Lad mig 
gå rundt i verden i småstykker«. 

»Det skal du få lov til«, sagde 
Gud, »selv om du slet ikke aner, 
hvad der nu sker. Du bliver igen 
til det første lys i min hånd. Jeg 
knuser dig til stjernestøv, til mil-
lioner og milliarder af bittesmå 
stjerner, og i dem skal du vandre 
verden rundt. En gnist af dit lys 
vil jeg sætte i panden af hvert ene-
ste menneske på jorden. Der skal 
du sidde og lyse, så menneskene 
kan kende, at de er mine børn - 
søskende til ham, der nu ligger i 
krybben. Når du herefter sidder i 
panden på mennesker, så er det ly-
set fra Betlehem, der skinner på 
dem. Sådan må du få lov til at 
vandre i verden. Vil du det?«

Stjernen skælvede ikke mere. Den 
lå helt stille imellem Guds fingre 
for at knuses til stjernestøv. Sådan 
gik det til, at Betlehemsstjernen 
aldrig blev pensioneret.

Trine Gjørtz

så lyste den 
gamle stjerne 
alt det, 
den kunne

“



aktiViteter

oVerBlik (se i øvrigt opslagene)

DeceMBer
Tirsdag d. 9. kl. 19.00  Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke. Se opslag.
Tirsdag d. 16. kl. 9.30  Juleafslutning i Vejerslev Kirke for Sydmors Børnehus. Forældre og  

bedsteforældre er velkomne.
Mandag d. 22. kl. 9.15 og 10.45  Juleafslutning for Sydmorsskolen i Vejerslev Kirke.

jANuAr
Mandag d. 5. kl. 19.00  Hellig Tre Konger gudstjeneste i Vester Assels Kirke. Se opslag.
Tirsdag d. 27. kl. 19.30 Sangcafe i Menighedshuset i Vils.

feBruAr
Torsdag d. 5. kl. 17.00  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke.
Tirsdag d. 17. kl. 19.00  Aftengudstjeneste i Øster Assels kirke. Besøg fra Perlen.
Tirsdag d. 24. kl. 19.30  Biskop Henning Toft Bro fortæller i Menighedshuset i Vils.

MArts
Torsdag d. 12. kl. 19.30  Sangcafe i Menighedshuset i Vils.
Tirsdag d. 17. kl. 17.00   Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke.
Tirsdag d. 24. kl. 19.00  Alle kirker synger i Blidstrup.
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adVentsgudstjeneste

i øster assels kirke 
Tirsdag den 9. december kl. 19.00

Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog. Efter gudstjene-

sten går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil på 6-eren, og Gerhard Mark 

underholder.

juleafslutning 
for skolen

Juleafslutning i Vejerslev Kirke for 
Sydmors Skole og Børnehus. 
Børnehuset kommer kl. 9.30 den 16. 
december, og her er forældre og bed-
steforældre velkomne til at deltage.
Skolen kommer den 22. december 
henholdsvis kl. 9.15 og 10.45.
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hellig tre konger
Mandag den 5. kl. 19.00 2015

Hellig Tre Konger gudstjeneste i Vester Assels Kirke, og her-
efter hyggeligt samvær i Vester Assels Forsamlingshus. Vester 
Assels Menighedsråd er vært ved kaffen.

Duoen NORDVEST, som består af Lars Kristensen på violin og 
Søren Mønsted på guitar og sang, deltager.  De fortæller:

I NORDVEST arbejder vi med spillemandsmusik fra det nord-
vestlige Jylland. Mors, Thy og Salling. Med udgangspunkt i 
Henry Marks nodebog fra 1984 »Spillemandsmusik fra Nord-
vestjylland« har vi sammensat en koncert med eksempler på 
den gode musik.

Målet er at holde liv i den traditionelle danske musik, så indi-
mellem instrumentalnumrene er der  fællessange fra højskole-
sangbogen, som også er en stor del af den danske musiktradition.

Lars Kristensen og Søren Mønsted er erfarne musikere, der har 
arbejdet med musik fra forskellige genrer 
og lande. Når vi tager fat i den danske 
spillemandsmusik og højskolesangene, 
er det som om vi kommer hjem til vores 
musikalske DNA. 

Vi ønsker med vores musik, at kunne for-
midle hvor smuk og unik en musiktradi-
tion, vi har i Nordvestjylland.    

Biskop henning toft 
Bro fortæller

Tirsdag den 24. februar kl. 19.30 
i Menighedshuset i Vils

får vi besøg af vores tidligere provst og nu bis-
kop Henning Toft Bro. Han vil fortælle om 
sin vej til bispeembedet og om tiden efter han 
forlod Mors.

spaghetti- 
gudstjenester 
Spaghettigudstjeneste 
torsdag den 5. februar 
og tirsdag den 17. marts. 
Begge gange kl. 17.00. 
Vi begynder med en kort børnegudstjeneste og bagef-ter spiser vi spaghetti i Menighedshuset i Vejerslev. Vi slutter kl. 18.30. Det er gratis at deltage.
Børnekoret deltager den 17. marts.

aftengudstjeneste 
i øster assels

Tirsdag den 17. februar

I år samlede Øster Assels ind til Værestedet Per-

len ved den årlige høstkollekt. Som tak vil Svend 

Erik Jørgensen efter vores aftengudstjeneste for-

tælle om Perlen og det sociale arbejde der.

Han fortæller bl.a.: Perlen er primært et være-

sted for alle med personlige problemer – ensom-

hed, manglende netværk, psykiske problemer, 

misbrug, familiære problemer o.l. men alle er 

velkomne på Perlen – også selvom man ikke har 

problemer. Vi vil gerne have flere gæster.

Hvad kan man så bruge Perlen til?

En god og fordomsfri snak. En kop kaffe. En 

skulder at læne sig op ad. Et trøstende ord. Et 

spil kort eller terning. Frokost, aftensmad – eller 

søndagsmiddagen.

Alle kan deltage i Perlens aktiviteter: Kreativ ef-

termiddag, banko, gå tur, udflugter, julestue og 

meget andet.

Vi vil gerne have flere frivillige og gæster – så 

kom bare. Vi bor på Nørregade 20 i Nykøbing. 

Telefon 70 20 12 17

sangcafé
27. januar og 12. marts.  
Begge gange kl. 19.30

Det er efterhånden ved at være en 
god tradition vi har fået sat i gang 
med vores Sangcafé. Vi synger det 
bedste vi har lært og når ca. 25 
sange hver gang.

Af og til er der nogle der fortæller 
om hvorfor de er særligt glade for 
en bestemt sang.

Vi syntes dog at vi manglede de 
nye Højskolesangbøger og Me-
nighedsrådet har derfor indkøbt 
dem, så vi nu kan komme i gang 
med en masse af de nye sange, 
hvor mange af dem er nogle vi 
både kender og elsker allerede.
Vel mødt til en hyggelig stund i 
menighedshuset.

Det koster 30 kr. for ost og rødvin.
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»alle kirker synger«
Det er en idé og en vision, som alle øens pasto-
rater er blevet præsenteret for af en initiativ-
gruppe i provstiet. Ideen er at understøtte fæl-
lesskaber på tværs af sogne- og pastoratsgrænser, 
og opbygge relationer mellem menigheder. Og 
indholdet er selvfølgelig sang: den pågældende 
kirke vælger salmer ud fra et tema, sørger for 
musikledsagelse og kirkesanger. Der skal både 
synges velkendte salmer og indlæres nye. Hver 
gang vil der også blive fortalt lidt om den kirke 
man er i, og endelig er der en pause, hvor me-
nighedsrådet er vært ved en forfriskning. 
Tanken er, at der hver måned, undtaget decem-
ber, inviteres til Alle Kirker Synger. Det er op 
til de enkelte pastorater, om de vil deltage, og 
om det er en enkelt kirke eller flere/alle kirker, 
som melder sig til. D.v.s. det kan komme til at 

strække sig over 3 år, hvis alle kirker deltager. 
Håbet er, at mange vil bakke op om arrange-
menterne og på den måde få lejlighed til at be-
søge kirker spredt ud over hele øen. Det plan-
lægges, at første gang bliver i foråret 2015.
Vi har fra Sydmors Pastorat tilkendegivet, at vi 
gerne vil medvirke, men det er endnu ikke be-
sluttet, hvilke af vores kirker, der meldes til. Vi 
håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod ide-
en, både når det er i Sydmors Pastorat, men 
også i provstiets øvrige kirker. Formentlig vil 
vi i næste kirkeblad kunne bringe en liste over 
datoerne for Alle Kirker Synger i 2015. Er der 
nogen, der har lyst til at være med til at plan-
lægge arrangementet i sin egen kirke, så hen-
vend jer til menighedsrådet eller Trine. 

foredrag i sydmors pastorat 
med nils malmros

Pastoratets menighedsråd besluttede sidste år at 
lave et stort foredrag i pastoratet hvert år. Det 
første blev med instruktøren Nils Malmros, som 
sidst er blevet kendt for sin film »Sorg og Glæ-
de«, og der forinden for en række film, som har 
taget udgangspunkt i hans eget liv fra barndom 
over ungdom til voksenlivet. 
For at gøre foredraget mere vedkommende, viste 
vi ugen forinden filmen for de interesserede, og vi 
var meget tilfredse med at ca. 45 tog imod tilbud-
det. Til foredraget ugen efter i hallen var vi næsten 
150 tilhørere fra efterskolens unge til de voksne i 
alle aldre. Der blev indledt med en højskolesang 
og Nils Malmros fik ordet. Han berettede i sit 
foredrag om sin vej til at blive instruktør, hvor 
han forsøgte sig med en film i de helt unge år. Han 
startede med en film, som blev rost i hjembyen 
Århus, men blev karakteriseret som en fiasko i re-
sten af landet. Han er søn af en læge og påbegynd-
te i stedet lægestudiet. Men filmen trak, så sidelø-
bende med studierne (som varede i årtier) 
eksperimenterede han med film. Undervejs i fore-

draget viste han klip fra sine film, kom med anek-
doter om optagelserne og tekniske eksempler på 
optagelser og klip. I alt har han lavet ti film og i 
foredraget fyldte hans nyeste (og ifølge ham selv 
nok den sidste), Sorg og Glæde mest. Han beskri-
ver den selv, som den film, der er lavet mest med 
hjertet og derfor står hans hjerte nærmest. Samti-
dig er det hans mest personlige film til dato, idet 
han selv har gennemgået samme forløb som sit 
alter ego, Johannes, som er filmens hovedperson. 
Med sine meget personlige skildringer og klip fra 
filmen fangede og bevægede han tilhørerne. 
Menighedsrådene er meget tilfredse med vores 
første fælles foredrag, så vi håber på opbakning 
igen, når vi formentlig igen inviterer til foredrag.

PS: Da Nils Malmros var her, var Sorg og Glæde 
lige blevet indstillet, som den danske kandidat til 
en Oscar i kategorien Bedste Udenlandske Film. 
Nomineringen finder sted 15. januar 2015.
 

v/Birgitte Landgrebe
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renoVeringen af øster assels kirke
Jeg håber, at I alle nyder synet af vores smukke 
tårn. Stilladset er taget ned, og tårnet er blevet så 
smukt at se på. Herefter er vi gået i gang med 
murkronerne – dvs. toppen af murene på skibet 
og det træværk, der bærer taget over skibet.
MEN - som I måske har læst i Folkebladet har det 
vist sig, at træværket over skibet er i noget ringere 
forfatning, end vi havde forventet. Samtidig viste 
det sig, at det faktisk regner ind gennem taget. 
Vi kunne altså ikke blot nøjes med at skarre nyt 
træ ind enkelte steder. Remmene er helt væk, og 
adskillige af de bærende bjælker er i meget ringe 
stand. En enkelt bjælke - den nærmest tårnet - er 
rådnet så meget, at den skal skiftes helt. 
Faktisk er det hele så ringe, at vi akut har fået 
bevilget en ekstra million, så vi kan få udskiftet 

såvel taget som det det rådne træværk. Rent 
praktisk betyder denne lille »overraskelse« også, 
at vi ikke kan forvente at få økonomi til at gå i 
gang med den indvendige renovering før i 2016.
For dig som kirkegænger kommer de nævnte re-
parationer forhåbentlig ikke til at betyde noget. 
Vi håber at kunne udføre dem i de tidsrum, hvor 
der ikke er gudstjenester. Men skulle det mod 
forventning vise sig mere kompliceret, vil vi 
sørge for at give besked ved opslag ved kirken og 
i butikkerne, og så håber vi, at du vil komme til 
kirke i en af de andre kirker i pastoratet. 
Husk, at du altid kan bestille kirkebilen!

v/Kirsten Sanders

Brug sydmors pastorats 
hjemmeside

Du finder den på www.sydmorspastorat.dk

Her finder du bl.a. 
•  kalender med gudstjenester og andre arrangementer
•  telefonnumre m.v. for præster, 
 menighedsrådsmedlemmer, etc
•  kirkelige nyheder fra sognet
•  oplysninger om, hvad du gør i forbindelse med fødsel, 
 vielse og dødsfald
• referater fra menighedsrådsmøderne 
 i Øster Assels-Blidstrup og Vejerslev

Gør det til en vane at tjekke hjemmesiden, når du alligevel har 
tændt for din Ipad, pc, eller mobil. 

Giv gerne webredaktøren besked, hvis du mangler noget på 
siden: vangsborg@mail.dk.

Trine Gjørtz

tak for 
hjælpen 

til de 
friVillige

der villigt stiller op, når 
der er brug for hjælpende 
hænder. Det være sig til 
syning af kortæppe, spa-
ghetti og kødsovs, kage-
bagning eller deltagelse i 
kreativ kælder for børne-
ne ved adventsfesten og 
praktisk hjælp iøvrigt. Vi 
har et fint samarbejde 
med Idrætsforening og 
borgerforening, og også 
her er der mange frivilli-
ge. Uden de frivillige går 
det bare ikke, så endnu 
engang mange tak for 
hjælpen.
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kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

demensafdelingen
13. januar kl. 11  Gjørtz
17. februar  kl. 11  Gjørtz
17. marts kl. 11  Gjørtz

Vejerslev ældrecenter
13. januar  kl. 14  Noer
17. februar kl. 14  Gjørtz
17. marts  kl. 14  Gjørtz
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December Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag den 7. 
2. s. i advent

9.00 AG

Tirsdag den 9. 19.00 Adventsgudstj.
 Se opslag

Søndag den 14. 
3. s. i advent

10.15

Søndag den 21. 
4. s. i advent

10.15

Juleaften 16.15 15.00 11.00 13.45

Juledag 10.15

2. juledag 9.00 MM

Julesøndag 10.15

Januar
Torsdag den 1. 14.00

Mandag den 5.
Hellig tre konger

19.00 Efterfl. kaffe
Se opslag

Søndag den 11.
1. s. e. h3k

10.15

Søndag den 18.
2. s. e. h3k

10.15

Søndag den 25.
3. s. e. h3k

9.00 SS

Februar
Søndag den 1. 10.15

Torsdag den 5. 17.00 Spaghetti

Søndag den 8. 10.15

Søndag den 15. 10.15

Tirsdag den 17. 19.00 Efterfl. kaffe
Se opslag

Søndag den 22. 10.15 Børnekoret 
medvirker

Marts
Søndag den 1. 14.00 MM

Søndag den 8. 10.15

Søndag den 15.
10.15

Tirsdag den 17. 17.00 Spaghetti
Børnekoret medv.

Søndag den 22. 10.15

Tirsdag den 24. 19 Alle kirker synger

Søndag den 29. Palmesøndag
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