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VEJERSLEV SOGN
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 · 
7980 Vils · 9776 7375 / 2168 2649

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

Kasserer Jørgen V. P. Jensen ·  
Smedebjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320

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

Organist Vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen · 
2040 4063

Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788

Gravermedhjælper Margit Svenningsen · 
2426 7394

ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP 
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  · 
7990 Øster Assels · 2121 3091

Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster Jensen · 
Grå Stensvej 11 ·  7990 Øster Assels ·  
2345 5936

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

Kasserer Herman Rasmussen ·  
Rolighedsvej 4 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4110

Organist Øster Assels og Blidstrup Kirke  
Vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen · 
2040 4063

Graver Flemming Futtrup · 4048 1550

Gravermedhjælper Inger Futtrup · 
2146 5546 

VESTER ASSELS SOGN
Formand Gunhild Olesen Møller ·  
Strædet 38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10

Kirkeværge (ikke medlem) Rose Marie 
Mølgaard Jensen · Lervænget 10 · 2082 1398

Organist Conny Cold · 2423 6648

Kirkesanger Mette Holm Nielsen · 
2040 4063

Graver Henni Buur · 2170 6738

Ikke kun i naturen er de grøn-
ne farver forsvundet fra træer-
ne og på markerne, men også i 
kirkeåret sker der nu et farve-
skift. Den grønne trinitatistid 
afløses af den lilla adventstid, 
og adventskransen skal helst 
bindes med lilla silkebånd.

Og det er ikke et tilfældigt 
farveskift, for lilla er en blan-
dingsfarve, blandet af rødt, 
sort og blåt. Rødt symbolise-
rer kærlighed og lidelse, sort 
sorgen, og blåt står for troen. 
Lilla indeholder alle ingredi-
enserne i det kristne perspek-
tiv på livet. 

Jeg oplever hvert eneste år, 
hvordan adventstiden forener 
bekymring, forventning og 
glæde.

I adventstiden tænker vi til-
bage på det forgangne år, når 
vi sender julehilsener. Engang 
skrev vi julekort; nu sender 
mange en hilsen via de elek-
troniske medier, og det er en 
udmærket ting. Blot det, at vi 
mærker eftertanken – og den 
er der hvert eneste år. 

Vi tænker frem, når vi tænder 
det første, andet, tredje og 
fjerde lys i adventskransen. 
Måske holder vi vejret, for 
klarer vi nu de mange forbere-
delser til jul? Der skal bages 
og spises julefrokoster, årets 
julekalendere skal vi se, og ga-
verne skal købes? 

Mange har travlt, ikke mindst 
hvis der er børn i familien. 
Andre ser travlheden omkring 
dem. Det er en tid, hvor skel-
lene bliver tydelige mellem 
de, der har – om det så er pen-
ge, familie eller overskud – og 
de, der ikke har.

I adventstiden, hvor ængstelse 
og forventninger forstærkes, 
kan vi alle krybe i skjul i kir-
ken – såvel de travle som de, 
der føler, de kører i tomgang. 
Her kommer vi, når vi har 
brug for farven lillas mange 
facetter af sorg, forventning 
og tro.

Eller med digteren Søren Ul-
rik Thomsens ord: Vi går i 
kirke for at holde en våge åben 
i isen.

»Vi blev ikke født med vor gode 
vilje, og at dø giver ingen mening. 
Det er helt overflødigt, men strengt 
nødvendigt at holde en våge åben i 
isen, at krybe i skjul og kysse hin-
anden.«

Når vi kommer ud af kirkens 
skjul, sker det med tilgivelse 
af vor skyld. Vi er sat i frihed 
til at kysse livet, leve i glad 
forventning, mens vi venter 
på, at det bli-
ver jul.

Rigtig glæ- 
delig advent 
og jul!

Trine Gjørtz

KIRKELIG VEJVISER

LIDT TANKER I 
ADVENTSTIDEN
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AKTIVITETER

OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JANUAR 
Torsdag d. 5. kl. 19.00:  De Eventyrlystne, Vester Assels Kirke og forsamlingshus 

Torsdag d. 19.  kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils 

FEBRUAR
Tirsdag d. 21.  kl. 19.30:   Foredrag med Ronald Risvig: »Matador og kristendom – 24 fortællinger om 

vort liv« i Menighedshuset i Vils

Søndag d. 26.  kl. 14.00:   Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev Kirke og efterfølgende fastelavnsfest 
i Fritidscentret

MARTS
Tirsdag d. 7.  kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils 

Onsdag d. 22.  kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev Kirke

Søndag d. 26.  kl. 10.15:    Børnekoret medvirker ved gudstjenesten i Vester Assels Kirke. 

Redaktion:  

Gunhild Olesen Møller
tlf. 2332 9210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk

Birgitte Landgrebe-Nielsen 
tlf. 9776 4265 
b.e.landgrebe@mail.tele.dk

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

Henrik Højgaard Sejerkilde 
(redaktør)  
henh@jfmedier.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad 
(april, maj, juni) afleveres hos 

redaktionen  senest  
d. 26. januar 2017.  

Kirkebladet omdeles i uge 10.

BØRNEKORET SYNGER
Søndag den 26. marts kl. 10.15 medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Vester Assels Kirke.
Menighedsrådet byder på en forfriskning i våbenhuset efter gudstjenesten.

EVENTYRLYSTEN HELLIGTREKONGER
De Eventyrlystne fra Thyholm medvirker ved helligtrekongers-
gudstjenesten i Vester Assels. Herefter vil de medvirke i for-
samlingshuset med sang mu-
sik og flotte billeder. Der er 
lagt op til en fornøjelig og 
overraskende aften.

De Eventyrlystne er fire 
mennesker, der har det til 
fælles, at de elsker at fortæl-
le en god historie – og de har 
mange af dem. De er alle 
lærere, så de er opsatte på, 
at publikum er blevet lidt 
klogere, når de går hjem. 
De fortæller den gode hi-
storie med mange virkemidler, lige fra små optrin til sange – 
og de er af den slags, man let kan synge med på. 

Menighedsrådet er vært ved kaffen.

De Eventyrlystne, Vester Assels Kirke og forsamlingshus 
torsdag den 5. januar kl. 19.00

De Eventyrlystne
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Fastelavnsgudstjeneste 
i Vejerslev Kirke 

Vi gentager succesen og indbyder til faste-
lavnsgudstjeneste i forbindelse med faste-
lavnsgudstjenesten i Fritidscentret i Vils.

Fastelavn er jo en gammel kirkelig tradition, 
og den knytter vi nu sammen med den folke-
lige fest, som vi allerede holder her i området. 

Vi begynder med en børnegudstjeneste i kir-
ken kl. 14, hvor alle børn er velkomne ud-
klædte. Derefter går vi i Fritidscentret, hvor 
katten skal slås af tønden. Entré ca. 35 kr.

Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev Kirke  
søndag den 26. februar kl. 14

Så synger vi igen 
Nu er Sangcaféen ved at være en god, fast tradi-
tion. I samarbejde med Borgerforeningen i Vils 
indbyder vi igen til sangcafé i Menighedshuset 
i Vils. Vi synger fra flere forskellige sangbøger, 
men primært fra den nyeste udgave af Højsko-
lesangbogen.
Jeg tror, vi alle lærer nyt hver eneste gang, men 
særligt de gode, gamle sange er ofte på program-
met, når deltagerne selv byder ind med, hvad vi 
skal synge. Alle skiftes til at foreslå sange. Kom 
glad – det er noget så hyggeligt! 

Ost og rødvin undervejs til 30 kr.

Sangcafé i Menighedshuset i Vils torsdag den  
19. januar og tirsdag den 7. marts kl. 19.30

»MATADOR« OG KRISTENDOMMEN
Den folkekære tv-serie Matador 
er omdrejningspunkt for det fo- 
redrag, som forfatteren og valg-
menighedspræsten Ronald Ris- 
vig giver i Menighedshuset i Vils 
den 21. februar.

Ronald Risvig skrev sidste år bo-
gen »Matador og kristendom – 
24 fortællinger om vort liv«, 
hvor han giver nye og spændende 
indfaldsvinkler på tv-serien – og 
ikke mindst på de kristne værdi-
er, som de afspejler sig i hverda-
gen, her personificeret ved det 
genkendelige persongalleri fra 
Korsbæk. Der er alle intrigerne 
og magtkampene i Korsbæk, side 
om side med sladderen – og det 

er noget, vi alle kan spejle os i.

»Men under det hele ligger den varme 

og forløsende humor, der gør, at vi 
trods alt rummer og ser hinanden, 
som dem, vi er trods alle skel. For hu-
moren er i sit væsen beslægtet med 
evangeliet,« siger Ronald Risvig, 
der dermed lægger op til en inte-
ressant, tankevækkende og mor-
som aften. 

Til daglig er han valgmenigheds-
præst i Aulum-Vinding-Vind 
mellem Holstebro og Herning.

Der er gratis adgang til foredraget.

Foredrag med Ronald Risvig:  
»Matador og kristendom – 
24 fortællinger om vort liv«  
i Menighedshuset i Vils  
tirsdag den 21. februar kl. 19.30.

Ronald Risvig kommer til Vils 
og giver os et nyt og måske  

lidt anderledes blik 
på tv-serien »Matador«
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MINIKONFIRMANDER IGEN
Der kom ikke et hold med minikonfirmander i 
efteråret, men nu prøver vi igen. Minikonfirmand 
er et tilbud til de elever, der går i 3. klasse på Syd-
mors Skole og Børnehus.

Undervisningen foregår over et par måneder og 
handler om kirke og kristendom. Vi skal høre hi-
storier, være kreative og på besøg i kirken for at 
undersøge den nærmere.

Vi begynder hver gang i Menighedshuset i Vils 
med noget godt til maven. Vi henter børnene på 
skolen efter sidste lektion. Minikonfirmanderne 
begynder onsdag den 18. januar og varer fra 13.45 
til kl. 15.30.

Der kommer en seddel med nærmere info, når ti-
den nærmer sig.

NY KIRKEBØSSE  
TIL BLIDSTRUP KIRKE

I forbindelse med årets høstgudstjeneste fik kir-
ken i Blidstrup en ny, smuk kirkebøsse.
Den er lavet af Lars Bek Nielsen fra Fjallerslev, 
og selve glaspladen er fremstillet af Mosekonen 
fra Vester Jølby.

Lars Bek Nielsen og Berith Nygaard Jensen 
har fremstillet den nye kirkebøsse

JACOB HAUGAARD FIK 
BLIDSTRUP TIL AT LE

Det var fjerde gang, at 
Sydmors Pastorat invi-
terede til et større arran-
gement med en kendt 
dansker på Blidstrup Ef-
terskole. Og som i de tid-
ligere tilfælde, hvor man 
har kunnet møde san-
geren Thomas Buttens-
chøn, filminstruktøren 
Nils Malmros og journa-
listen Karen Thisted, var 
folk kommet af huse for 
at få en god oplevelse.

Denne gang, den 6. oktober, var det entertaineren Jacob 
Haugaard, der kom, så og sejrede. Foran 245 tilhørere 
talte han om sit liv på en måde, så både hoved og krop 
måtte overgive sig til den 64-årige ex-århusianer. Han 
var iklædt et af de jakkesæt, han hvert år rejser til Kina 
for at få syet – i Blidstrup bestod sættet af sammensyede 
klokkestrenge.

Publikum fik et indblik i Haugaards verden, lige fra 
opvæksten ved siden af sindssygehospitalet i Risskov – 
og legekammeraten Kurt Thorsen til den anden side og 
til den dag, hvor århusianeren kunne tiltræde et af de 
største job i Danmark, nemlig medlem af Folketinget. 
Haugaard stillede op seks gange uden at være i nær-
heden af at opnå valg, men syvende – og sidste - gang 
indtraf sensationen.

»Jeg har altid haft held til at vende alle mine ulemper til 
fordele«, sagde han med det karakteristiske brede smil.

Efter sådan en aften er hovederne allerede lagt i blød til 
fortsættelsen; hvem pastoratet skal byde på næste gang.

Henrik Sejerkilde

Jacob Haugaard for  
fuld udblæsning i 
Blidstrup-Hallen.  
Foto: Søren Poulsen



Også fuld liste i Vejerslev
I Vejerslev sogn blev der kun indleveret 1 liste, 
nemlig den som det gamle menighedsråd havde 
opstillet. Dermed er der aftalevalg i sognet, hvilket 
vil sige, at kandidatlistens medlemmer udgør det 
nye menighedsråd.

Siden sidste omtale her i bladet har også Ole Kri-
stensen valgt at takke af, og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til endnu en gang at takke de afgående 
medlemmer af menighedsrådet: Marie Boel, Ole 
Kristensen og Per Kudsk, for godt og konstruktivt 
samarbejde. Marie har udover rådsarbejdet trukket 
et stort praktisk læs, og for det vil vi også sige hen-
de mange, mange tak.

Det nye råd, der træder i funktion 1. søndag i ad-
vent, og som holder konstituerende møde inden da, 
kommer til at bestå af:

• Anny Nielsen Suppleanter:
• Jørgen Påske • Astrid Kallestrup
• Karen Marie Villadsen • Else Glintborg
• Kristian Roesen
• Elin Vilsgaard

På det gamle menighedsråds vegne, 
Anny Nielsen (fmd)
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Der var fra centralt hold opfordret 
til at holde orienterings- og opstil-
lingsmøde samme dag i hele landet 
tirsdag den 13. september. I Syd-
mors Pastorat blev disse møder af-
viklet med start i Vester Assels kl. 
16.30. Mødet foregik i forsam-
lingshuset, og jeg gennemgik de 
ting, rådet havde beskæftiget sig 
med i de sidste fire år. 
På personalesiden var det præste-
skifte og ansættelse af en ny kirke-
sanger. Den almindelige kirke-
gårdsdrift og vedligeholdelse.
Ombygningssager, oliefyrslækage, 
udskridning af kirkediget og ikke 
mindst anskaffelse af en erstat-
ningsklokke; sidstnævnte sag har 
strakt sig over godt tre år. 
Vester Assels Menighedsråd fik i år 

2015 tilladelse fra Aalborg Stift til 
kun at være fire personer i rådet på 
grund af sygdom og jobsituationen 
hos et par medlemmer. 
I foråret 2016 blev det nødvendigt 
at ansøge om kun at være tre indtil 
et nyt menighedsråd kunne træde 
til i efteråret 2016. Denne gang var 
ansøgningen begrundet i et døds-
fald i rådet. Aalborg Stift imøde-
kom endnu engang vores ansøg-
ning. Der har dog hele tiden været 
en kirkeværge valgt udenfor rådet, 
der kunne hjælpe med opgaverne.
Der blev opstillet en liste på mø-
det, og kirkeværge Rose Marie 
Mølgaard Jensen indtræder nu som 
ordinært medlem af rådet. Nyvalgt 
blev ligeledes Anne Lise Stouby, 
der har haft fritidsbolig i sognet 

nogle år, men nu er flyttet hertil 
som helårsbeboer. De øvrige er Lin-
da Mark Madsen, Egon Frandsen 
Møller og Gunhild Olesen Møller. 
Desuden blev der valgt et par sup-
pleanter.
På det seneste er det besluttet, at 
der skal plantes nye takshække - og 
gerne i løbet af efteråret. Vester As-
sels Menighedsråd håber også, at 
det går i orden med automatisk 
ringning og klokkeanskaffelsen i 
den nærmeste fremtid, så der er 
nok at tage sig af foruden den dag-
lige drift. Menighedsrådet var gla-
de for fremmødet i forsamlingshu-
set og for, at det endnu en gang 
lykkedes at opstille et fuldtalligt 
råd.

Gunhild Olesen Møller, fmd.

Glad for fremmøde og valg

MENIGHEDSRÅDSVALG

Menighedsråd er på plads 
Efter et hyggeligt og fordrageligt orienterings-
møde den 13. september med efterfølgende op-
stillingsmøde – og idet der ikke er fremkommet 
alternative lister – kan vi konstatere, at den frem-
tidige menighedsråd i Øster Assels-Blidstrup 
sogne ser ud som følger:

For Øster  •  Kirsten Sanders, Øster Assels (genvalg)
Assels: •  Torben Sloth, Øster Assels (genvalg)
  •  Mette Strande, Sillerslev (nyvalg)
  •  Henny Nielsen, Sillerslev (nyvalg)

For •  Birgitte Landgrebe (genvalg)
Blidstrup: •  Anni Øster Jensen (genvalg)
  •  Kjeld Gregersen (nyvalg)

Stedfortrædere •  Ole Haugstrup (nyvalg)
for Øster Assels: •  Herman Rasmussen (genvalg)
   •  Lis Balle Kristensen (nyvalg)

Stedfortrædere •  Meiner Nørgaard (genvalg)
for Blidstrup: •  Ann-Mari Nørgaard (nyvalg).

Vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde i 
menighedsrådet i de kommende fire år.

Kirsten Sanders, fmd.



7

Den første jagtgudstjeneste 
blev en flot oplevelse

Der var ingen, der gik sultne hjem fra det arrange-
ment, som Øster Assels-Blidstrup menighedsråd hav-
de lavet sammen med Redsted-Sindbjerg-Nykøbing 
Jagtforening søndag den 30. oktober.
Det var første gang, at pastoratet forsøgte sig med en 
jagtgudstjeneste med efterfølgende spisning. Og det er 
ingen overdrivelse at sige, at det blev et initiativ, som 
blev vel modtaget.
Der var fuld hus til gudstjenesten i Blidstrup Kirke, 
hvor graver Flemming Futtrup havde udfoldet sine 
kreative talenter sammen med jagtforeningens Kjeld 
Gregersen. Kirkerummet emmede af natur med gyld-
ne blade, gran og bær – hvor en række smukke, ud-
stoppede dyr fuldendte stemningen af natur og jagt.

Undervejs lød jagthornet i kirken og understregede 
dermed temaet.
Efter gudstjenesten fortsatte de fleste kirkegængere til 
forsamlingshuset i Øster Assels, hvor der var dækket 
op til ”nak-og-æd”-middag med suppe, kogt på afskær 
af vildtet, som forret og rådyr og fasanbryster til hoved-
ret. Madlavningen var i de allerbedste hænder hos afte-
nens tre kokke, Johannes Nielsen fra Blidstrup Mark, 
Jonathan Gjørtz Bovbjerg, der til daglig er i kokkelære 
på Michelin-restauranten Henne Kirkeby Kro og 
Nicklas Villaume, der er kok på Brøndums Hotel i 
Skagen. Sognepræst Trine Gjørtz blev udnævnt til fi-
skal – den person, der skal styre slagets gang, og som 

det er, når der jagt, er det fiskalens ansvar at uddele 
bøder til rette vedkommende…
Det blev en hyggelig aften med god mad for de 80 
tilmeldte, der var sat som grænsen for arrangementet i 
år. Og adskillige ville sikre sig, at arrangementet bliver 
gentaget næste år. Jagtgudstjeneste er både rigtig hyg-
geligt og stemningsfuldt, hvor jagtens ritualer går fint 
i spænd med kirkens.

Kirken var flot pyntet
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
10. januar kl. 11 Gjørtz
 7. februar kl. 11  Gjørtz
 7. marts  kl. 11  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
10. januar kl. 14 Noer
 7. februar kl. 14 Gjørtz
 7. marts kl. 14  Gjørtz
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December Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag den 18.
4. s. i advent 10.15

Lørdag den 24.
Juleaftensdag 16.15 15.00 13.45 11.00

Søndag den 25.
Juledag 10.15

Mandag den 26.
2. juledag 10.15

Januar
Søndag den 1.
Nytårsdag

14.00

Torsdag den 5. 19.00 Helligtrekonger
Efterfølgende kaffe

Søndag den 8.
1. s. e. h3k 10.15

Søndag den 15.
2. s. e. h3k 10.15

Søndag den 22.
3. s. e. h3k

10.15
LKR

Søndag den 29.
4. s. e. h3k 10.15

Februar
Søndag den 5.
Sidste s. e. h3k

10.15

Søndag den 12.
Septuagesime

10.15

Søndag den 19.
Seksagesima

9.00
JAH

Søndag den 26.
Fastelavn

14.00 Fastelavn
Børnekoret medvirker

Marts
Søndag den 5. 
1. s. i fasten 10.15

Søndag den 12.
2. s. i fasten

9.00
LKR

Søndag den 19.
3. s. i fasten 10.15

Onsdag den 22. 17.00
Spaghettigudstjeneste

Søndag den 26.
Midfaste

10.15
Børnekoret medvirker


