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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 · 2818 6954
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 Herman Rasmussen · Roligheds-
vej 4 · 7990 Øster Assels · 9776 4110
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·
2146 5546 
Organist Øster Assels Kirke 
Henrik Andersen · 2818 6954
Organist Blidstrup Kirke
Henrik Andersen 2873 6976
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 glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg, julen kommer.
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står,
og ser hans store lommer. 

Indledningen til Johan Krohns 
»Peters Jul« har for generatio-
ner været indbegrebet af dansk 
julestemning.
Og selv om det er 145 år siden, 
»Peters Jul« udkom første 
gang, så er julestads, peberka-
ger, lys, røde bånd, svesker, ri-
sengrød med mandel, kranse af 
gran, godter, juletræ med stjer-
ne på toppen, julemanden, 
kræmmerhuse, gaver, stadig 
indbegrebet af, hvad de � este af 
os forbinder med en god jul.

»Meeen« – for der er jo altid et 
lille »men« – der er jo også 
man ge blandede følelser for-
bundet med julen. For mange 
er det blevet et helvede at kom-
me igennem december og jule-
dagene med alle de tårnhøje 
forventninger, der er. 
Nogle savner. Andre slider, og 
andre igen er bare ligeglade og 
vil bare gerne have julen over-
stået så hurtigt som muligt.
En ting er sikkert: Julen er 
kommet for at blive – og hvor-
for ikke få det bedste ud af den? 
Og hvorfor ikke bruge netop 
denne jul på ændre på de tradi-
tioner, som med tiden er blevet 
lidt rustne i kanten? Stoppe op 
og måske lade sig inspirere til 
at lave det om, som man dybest 
set ikke trives med?

Kunne man skrue forventnin-
gerne lidt ned, både til gaver-
nes størrelse og til, hvor hygge-
ligt det hele skal være. Eller 

hvem man skal se og ikke se. 
Måske overveje, om det nu er 
nødvendigt at besøge 34 jule-
markeder i ind- og udland, 
samtidig med at både julepynt 
og julebag skal være hjemme-
lavet.
Kunne man overveje at lade 
højtiden få lidt mere at skulle 
have sagt i sin egen ret?
Så man måske lige frem ikke 
bare ræsede rundt, men stoppe-
de op og lod freden falde over 
sig og dem, du faktisk gør alt 
det her for?
Julen er hjerternes fest – jovist, 
men det oprindelige budskab 
er faktisk, at Guds fred kom til 
jord. Desværre virker det lidt, 
som om freden af og til er ved 
at drukne i gløgg, stress og ga-
vepapir.
Så hvad med at prøve at sætte 
freden på »to do-listen«, sam-
men med afhentning af juletræ 
og bagning af vaniljekranse.
Simpelthen indføre lidt rolige 
stunder i tiden op til jul, så sin-
det kan stemmes rigtigt til den 
højtid, hvor vi i kirken fejrer at 
Guds fred kom til jord. 
For det er nemlig det, det hele 
drejer sig om: At Gud sendte 
sin søn og sin fred til vi menne-
sker, så vi altid ved, at der er et 
lys, der lyser i mørket – for os 
og for dem, vi elsker!
Jeg ønsker jer alle en rigtig 
glædelig jul!

Trine Gjørtz

KIRKELIG VEJVISER
JULEFRED OG 
JULESIND

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

a� everes hos redaktionen 
senest d. 2. februar 2016. 

Kirkebladet omdeles
i uge 10.

Forsidefoto: Stjernen i koret i Blidstrup Kirke. 
Foto: Flemming Futtrup
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JANUAR
Søndag  d.  3.  kl. 19.00:  Hellig Tre Konger fejres i Vester Assels
Tirsdag  d.  12. kl. 19.30:  Sangcafé, Menighedshuset i Vils 
Tirsdag  d.  26.  kl. 19.00:  Alle kirker synger, Vejerslev Kirke

FEBRUAR
Onsdag  d.  3. kl. 19.30:  Koncert med Klitmøller Gospelkor, Øster Assels Kirke
Søndag  d.  7.  kl. 14.00:   Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev Kirke med efterfølgende fest 

i Vils Fritidscenter
Søndag  d.  28.  kl. 10.15:   Børnekoret medvirker i gudstjenesten i Vester Assels Kirke. 

Efterfølgende våbenhuskaffe
MARTS 
Onsdag  d. 2.  kl. 19.30:  Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst, Menighedshuset i Vils
Torsdag  d.  17. kl. 19.30:  Sangcafé, Menighedshuset i Vils

Nordmorskoret er med til at markere Hellig Tre Konger i Vester Assels.

HELLIG TRE KONGER FEJRES
I VESTER ASSELS
Traditionen tro vil vi fejre Hellig Tre 
Konger i Vester Assels. Det er en 
god afslutning på julen i den smukt 
pyntede kirke. Vi har valgt at holde 
vores arrangement søndag den 3. ja-
nuar,  vel vidende at Hellig Tre 
Konger faktisk først falder nogle 
dage senere.
I forbindelse med gudstjenesten har 
vi inviteret Nordmorskoret til at 
medvirke med nogle sange eller sal-
mer efter deres eget valg. 
Efter gudstjenesten er Vester Assels 

menighedsråd vært ved kaffen i for-
samlingshuset, og herefter vil Nord-
morskoret igen synge. Der vil des-
uden blive fællessang med klaver 
akkompagnement. 
Det er nogle år siden, at Nordmors-
koret har gæstet Vester Assels, så 
menighedsrådet er glad for at koret 
igen sagde ja til vores invitation.

Hellig Tre Konger 
i Vester Assels
Søndag den 3. januar kl. 19.00.

BØRNEKORET
SYNGER

Som bekendt har Sydmors Pa-
storat fået børnekor i samar-
bejde med Sydmors Skole og 
Børnehus. Og søndag den 28. 
februar kl. 10.15 bliver der lej-
lighed til at høre koret, når det 
medvirker ved gudstjenesten i 
Vester Assels kirke. 
Menighedsrådet byder på en 
forfriskning efter gudstjene-
sten i våbenhuset.



AKTIVITETER
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SAMMEN OM FASTELAVN
Som noget nyt har Fastelavnsudvalget på Sydmors 
og kirken indledt et samarbejde om at markere 
fastelavn. Fastelavn er jo en gammel kirkelig tra-
dition, og den knytter vi nu sammen med den 
folkelige fest, som vi allerede holder her i området.

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste i 
kirken kl. 14, hvor alle børn er velkomne ud-
klædte. Derefter går vi i Vils Fritidscenter, hvor 
vi slår katten af tønden. Entré ca. 35 kr.

Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke 
søndag den 7. februar 2016 kl. 14.

STOR INTERESSE
FOR SPISEKLUBBER

Nu har vi så kørt med Spiseklubben i et år i Vils. 
Spiseklubben er et samarbejde mellem borger-
foreningen, kommunen og menighedsrådet. 

Vi mødes en gang om måneden og spiser sam-
men i menighedshuset i Vils. Det koster 50 kr. at 
være med hver gang. Vil du gerne deltage,  kon-
takt venligst Inge Larsen på 21 75 21 66.

Og nu har vi også fået en spiseklub i Sillerslev – 
Blidstrup – Vester Assels og Øster Assels. Også 
her er der tale om et samarbejde på tværs af for-
eningerne. Første møde var i oktober - og det var 
en rigtig god start, vi � k med 34 fremmødte i 
Borgerhuset i Øster Assels. 
Vil du gerne deltage, kontakt venligst Kirsten 
Sanders på 21 21 30 91.

KOM OG SYNG SAMMEN
Der er efterhånden opbygget en god tradition for 
� ot fremmøde, når der inviteres til sangcafe i Me-
nighedshuset i Vils. Her er der lejlighed til at 
synge nogle af de gode sange, vi kender – og må-
ske et par nye – og samtidig mødes over et glas 
rødvin og ost til en hyggelig aften med sangbø-
ger og sangstemmer.

Sangcafé i Vejerslev
Tirsdag den 12. januar  kl. 19.30 
Torsdag den 17. marts  kl. 19.30

FIND LIVSGLÆDEN FREM
Brug livsglæden. Den er gratis. Den er vitterligt 
til, men ofte er det den syge, den handicappede, 
som skal fortælle den raske, hvor lyset skinner. 
Livet er en udfordring. Livsglæde er at sige ja til 
livet, mens man har det. Husk det!
Det er noget af det, som forfatteren Bjarne Niel-
sen Brovst vil fortælle om, når han kommer til 
Vejerslev den 2. marts.
Mange kender sikkert Bjarne Nielsen Brovst 
som den � ittige forfatter, der har skrevet bøger 
om blandt andre Kaj Munk, Jeppe Aakjær og 
maleren Sven Havsteen-Mikkelsen. Eller vi ken-
der ham som den vidende fortæller til omkring 
100 tv-udsendelser, hvor det er de mange spæn-
dende forfattere omkring Limfjorden, han beret-
ter om. Men ikke mindst er Bjarne Nielsen 
Brovst en fængslende foredragsholder, der med 
humor og eftertanke kan give tilhørerne noget at 
tænke over og tage med hjem. Og netop livsglæ-
den har en særlig plads i hans hjerte – den har 
han fortalt om i sine erindringsbøger og som 
mangeårig højskoleforstander i Rude – og han 
har en helt særlig evne til at se livet som en gave, 
man skal pakke ud og være glad for.

Livsglæde og Livsmod med 
Bjarne Nielsen Brovst onsdag 
d. 2. marts kl. 19.30 i Vejerslev

man skal pakke ud og være glad for.

Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst 
fortæller om livsglæde i Vejerslev

Nu er der også kommet gang i en spiseklub i 
Øster Assels, Vester Assels og Blidstrup, 
hvor man mødes i Borgerhuset i Øster Assels.



LOKAL HJÆLP HJÆLPER
Som noget nyt har vi i år samlet ind til lokal me-
nighedspleje. Jeg oplever af og til at komme i 
hjem, hvor midlerne er små, og hvor en økono-
misk håndsrækning op til jul ville varme rigtig 
godt. Ved årets høstgudstjenester var alle menig-
hedsråd enige om at samle ind til dette formål, 

og der blev doneret � ot til formålet i alle pastora-
tets kirker. Vi har derfor nu mulighed for at til-
byde lidt hjælp til trængte familier. Man bedes 
rette henvendelse til sognepræsten, Trine Gjørtz, 
enten pr.  mail tg@km.dk eller pr. telefon 40 52 
26 32 for at komme i betragtning til hjælp.
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ALLE KIRKER SYNGER
I januar er det Vejerslev Kirkes tur til at huse »Alle Kirker synger«. Temaet for aftenens 
salmer er – meget passende – vinter. Senere bliver det Vester Assels’ tur som den sidste af 
pastoratets � re kirker.

Alle kirker synger, Vejerslev Kirke, tirsdag den 26 januar kl. 19

I oktober var der 89 tilhørere i Øster Assels Kirke, da Bastian Malling og Sophus Exner sang og spillede til Alle Kirker synger.

GOSPEL I ØSTER ASSELS 
På utallige opfordringer kommer Klitmøller Gospelkor 
til Øster Assels Kirke og kaster lidt lys over den mørke 
februar. 

Klitmøller Gospelkor opstod som et lokalt kor i til-
knytning til Klitmøller Kirke, men har eksisteret i sin 
nuværende form siden 2002. I dag er koret en selvstæn-
dig forening – og har medlemmer fra både Thy og 
Mors. Der venter helt sikkert en varm og swingende 
oplevelse med det 30 mand store kor i kirken.

Klitmøller Gospelkor i Øster Assels Kirke  
onsdag den 3. februar kl. 19.30 Klitmøller Gospelkor kommer til Øster Assels i februar.
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Først var det � lminstruktøren Nils 
Malmros, så var det sangeren Tho-
mas Buttenschøn og den 7. oktober 
var det forfatteren og journalisten 
Karen Thisted, der var inviteret til 
Blidstrup Efterskole af Sydmors 
Pastorat i rækken af arrangementer, 
der gerne skulle give publikum lidt 
ekstra oplevelser og eftertanke med 
hjem.

Og som det var tilfældet med de 
første to arrangementer, var tilslut-
ningen til aftenen med Karen Thi-
sted god. Og de 115 mennesker, 
der fyldte salen på Blidstrup Efter-
skole, � k i den grad noget med 
hjem!

For ganske vist vidste vi godt, at 
Karen Thisted er både bramfri og 
velformuleret – men der var også 
dybere lag i hendes fortælling om 
et liv, der begyndte som borgme-
sterens datter i Ringsted, siden en 
tilværelse som journalistelev i Ros-
kilde – hvor hun blev gift med tv-
journalisten Ole Thisted.

Hendes beretning om, hvordan 
bryllupsrejsen gik til en pløjemark 
i Taastrup, hvor manden havde 

købt et rækkehus for en arv – og 
hvor svigermor havde totalindret-
tet hele huset – inklusive sovevæ-
relset, hvor et ovalt babybillede af 
sønnemand prydede væggen over 
ægtesengen – det var ubetaleligt 
morsomt.

Men – anderledes tankevækkende 
og stærk var hendes fortælling om 
det dybe, sorte hul, hun faldt ned i 
da, da hun havde skrevet samtale-
bogen med Benny Andersen og Jo-
hannes Møllehave. Den blev en 
kæmpesucces – men selv magtede 
hun i lang tid ikke at komme uden 
for en dør eller bare tage telefonen. 
Veninderne opgav til sidst en efter 
en – men Møllehave blev ved – og 

� k hende til sidst på højkant igen. 
Det var en meget rørende og stærk 
beretning, som viste et usædvan-
ligt åbent og ærligt menneske, der 
ikke er bange for at vise sin sårbar-
hed – og styrke.

Der kom folk langvejs fra for at 
høre med – og der er vist ingen 
tvivl om, at arrangementerne alle-
rede må siges at være blevet en 
tradition, som mange vil være en 
del af. Og der arbejdes allerede på 
næste års arrangement, hvor tv-
journalisten Anders Agger forhå-
bentlig kommer til Sydmors Pasto-
rat for at fortælle om sit liv og 
arbejde.

Henrik Højgaard Sejerkilde

STORE ARRANGEMENTER ER 
BLEVET EN GOD TRADITION

Karen Thisted henrykkede – og � k også tårerne frem, både hos sig selv og tilhørerne, 
da hun gæstede Blidstrup Efterskole i oktober.  Foto: Søren Poulsen

Ganske vist 
vidste vi godt, 
at Karen Thisted 
er både bramfri 
og velformuleret 
– men der var 
også dybere 
lag i hendes 
fortælling

“



Visionsgruppen »Folkekirkens fremtid på Mors« 
har gennem to år arbejdet grundigt med fokus på at 
skabe en god og involverende proces omkring visi-
onsarbejdet.

Målet med visionsformuleringen: Kirken på Mors 
VIL fællesskab, omsorg, ånd og kultur har været at 
sætte en inspirerende og engagerende overskrift 
over kirkelivet på Mors, hvor vi i � ok tilbyder en rig 
palet af muligheder for at være involveret omkring 
kirkelivet på Mors. Vi vil gerne bidrage til en be-
vidstgørelse af, at Mors er et rigtigt godt sted at bo.  

I disse år er der på landsplan i Danmark meget fokus 
på, at »Kirken på landet« er meget vigtig for sam-
menhængskraften på landet. Derfor er det vigtigt, 
at vi i menighedsrådene, samt som kirkeligt ansatte 
og frivillige medarbejdere er villige til at tage vores 
del af ansvaret for lokalsamfundets trivsel.

Visionsformuleringen »Kirken på Mors VIL fælles-

skab, omsorg, ånd og kultur« blev vedtaget på bud-
getsamrådsmødet 10. september i Nykøbing kir-
kecenter, og der blev bevilliget 30.000 bl.a. til 
nogle foredrags- og debataftner om de � re sidste 
ord i visionsformuleringen: Fællesskab, omsorg, 
ånd og kultur. 

Vi er lige begyndt planlægningen af første aften, 
som skal foregå 14. marts og have fokus på fælles-
skab og omsorg. Vi har allerede fået meget positive 
tilsagn om at medvirke fra vores borgmester Hans 
Ejner Bertelsen, samt diakonipræst fra Viborg Stift, 
Søren Tolstrup Christensen. Og måske kunne vi 
have en aften i august i forbindelse med Kulturmø-
det på Mors og få kirke- og kulturminister Bertel 
Haarder til at medvirke?

For Sydmors Pastorat deltager Birgitte Landgrebe i 
Visionsgruppen.

På Visionsgruppens vegne
Peter Noer

FÆLLESSKAB, OMSORG, 
ÅND OG KULTUR I KIRKEN
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ENDNU EN SÆSON MED MINIER
Så er dette års minikon� rmander ved at være afsluttet. Det har, som altid, været en fornøjelse. I år har der været 11 
minikon� rmander. Fortrinsvis her fra pastoratet, da børn fra andre sogne går i deres respektive sogne.
Vi har sunget og danset, hørt historier, tegnet og malet og været oppe i kirken en del gange. Billedet her er fra en 
af de sidste gange, vi var til Minikon� rmand. Den sidste gang havde vi besøg af Hans Jørn Østerby og Jack til 
spaghettigudstjenesten, som også markerede afslutningen af dette års forløb.
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GUDSTJENESTER
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
  5. jan. kl. 11 Gjørtz
  9. feb. kl. 11  Gjørtz
  8. marts  kl. 11  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
  5. jan. kl. 14 Gjørtz
  9. feb.  kl. 14 Noer
  8. marts kl. 14  Gjørtz
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DecemberDecemberDecember VejerslevVejerslevVejerslevVejerslev Øster AsselsØster AsselsØster AsselsØster Assels BlidstrupBlidstrupBlidstrup Vester AsselsVester AsselsVester AsselsVester Assels
Søndag den 13.
3. s. i advent 10.15

Søndag den 20.
4. s. i advent 10.15

Juleaften 16.15 15.00 11.00 13.45

Juledag 10.15

2. juledag 10.15

Julesøndag 9.00 JAMH

JanuarJanuarJanuar
Torsdag den 1. 14.00

Søndag den 3.
Helligtrekonger

19.00
Efterfølgende kaffe

Søndag den 10.
1. s. e. h3k 9.00 LKR

Søndag den 17.
Sidste s. e. h3k 10.15

Søndag den 24.
Septuagesima 10.15

Søndag den 31.
Seksagesima 10.15

FebruarFebruarFebruar
Søndag den 7.
Fastelavn

14.00
Efter� g. tøndeslagning

Søndag den 14.
1. s. i fasten 14.00 LKR

Søndag den 21.
2. s. i fasten 10.15

Søndag den 28.
3. s. i fasten

10.15 Våbenhuskaffe
Børnekoret medvirker

MartsMartsMarts
Søndag den 6.
Midfaste

10.15

Søndag den 13.
Mariæ bebudelse

9.00 JAMB

Søndag den 20.
Palmesøndag

10.15

Torsdag den 24.
Skærtorsdag

10.15

Fredag den 25.
Langfredag

10.15
Liturgisk

Søndag den 27.
Påskedag

10.15

Mandag den 28.
2. påskedag

14.00 LKR


