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Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Vi står over for en dejlig jule-
tid, men også over for en mørk 
periode i året, nemlig vinteren. 
Mørke sænker sig over naturen, 
og mørket kan også sænke sig 
over sindet – hos nogen.

Et tab af et elsket menneske 
kan vende juleglæde til ju-
lesavn og sorg. Mørket i natu-
ren kan for en anden sprede 
mørke i sindet. Julen forstær-
ker jo samvær for den, der har 
nogen at være sammen med. – 
Men for den, der har mistet, 
bliver fraværet endnu tydelige-
re, og det gør ondt.

Juletiden er, som Grundtvig 
siger det, »kommet med sol-
hverv for hjerterne bange« 
(DDS 100,2). 

Det er godt sagt. For hermed 
vedkender vi os, at julen jo ikke 
bare er for os, der har nogen at 
være sammen med, eller os, der 
ikke har mistet. Det er netop 
ord til den, der har angsten i 
hjertet.

At julen ligger i den mørkeste 

tid af året, peger jo også på, at 
mange mærker angsten i den 
mørke tid. Angsten for mørket, 
døden, sorgen, savnet – og for 
dagen i morgen.

De fleste af os drukner angst i 
travlhed. Hygge svøber barm-
hjertigt sin kåbe omkring os, 
men sygdom, tab og alle livets 
mange kriser vidner om, at 
angsten er der.

Blander vi psykologi og teologi 
sammen, hvad jeg her vover, så 
handler angst ofte om det tabte 
Paradis. I psykologien den tab-
te barndom, det dejlige ægte-
skab, lykken ved et godt liv el-
ler et dejligt menneske, som vi 
mistede. 

Teologisk handler det vel om 
den bristede illusion om him-
len på jorden – om det sted, 
hvor alt er godt, hvor ondskab 
og død ikke findes mere. Der, 
hvor Gud er, og hvor livet er.

Derfor er julen en hård tid for 
mange. Fordi alle vore følelser 
forstærkes så kraftigt netop i 
denne tid. I julen tænder vi lys, 
men dermed forstærker vi også 
mørket. 

Savnet bliver forstærket. En-
somheden bliver forstærket. 
Mismodet bliver forstærket, og 
jo mere der bliver sagt glædelig 
jul, des mindre bliver den glæ-
delig for den, der ikke har noget 
at glæde sig over. Hvor meget 

Julen er også for dem, der har angsten i hjertet
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mørket egentlig fylder, kan kun ly-
set vise. Det tænker vi nok ikke 
over, når vi tænder lys. 

Den mørke tid minder om under-
gang – om det at være menneske. 
Dødelig - også selvom vi prøver at 
proppe tiden med festivitas og ga-
ver, så vi kan holde mørket stan-
gen. Måske en tid – men ikke for 
altid.

Spørgsmålet er, om det dybest set 
hjælper, jo flere lys vi tænder. Må-
ske skal vi netop i julen også give 
os ind under den sindsstemning, 
mørket giver. Måske sammen med 
naturen vånde os i vinterens mørke 
– og så have lov til at lade en tåre 
løbe.

Jeg møder det ofte hos dem, der har 
mistet. De vil ikke holde jul hos 
børnene, for så ødelægger de den 

gode stemning. Hertil vil jeg sige, 
at hvis julen bare er stemning, hvis 
det er der, hvor vi ikke skal være 
sammen også med den, der er ked af 
det, så kan julen være jul for mig.

Har man mistet, har man jo ikke 
brug for ensomhed – og børn og 
børnebørn kan da godt forstå, at 
det er svært. De er jo også ramt af 
julesorgen.

Jul er altså ikke at løbe fra sorgen 
eller mørket, men at se det i øjne-
ne. Det var egentlig det, Gud gjor-
de, da han lod sig føde i skikkelse af 
Jesus i Betlehem. 

I en verden med sorg og mørke lod 
han sig føde ind i sorgen og mør-
ket. Magtesløs som en nyfødt, 
hjælpeløs i sin mors arme. Sådan 
lod Gud sig føde ind i vores verden, 
ved at udlevere sig til mørket, så-

dan som mørket 
nu en gang er. 

Gud kom ikke 
for at lave os om, 
men for at nyskabe os. Han kom 
ikke for at møde os med fordøm-
melse over vort ofte selvskabte 
mørke. Men for at møde os – også i 
vores mørke.

Han vidste, at han ikke kunne nå 
os, hvis ikke han blev én af os. Mør-
ket har siden aldrig helt været det 
sammen.

Glædelig jul er to dejlige ord. Det er 
vigtigt at sige disse ord, men må-
ske er det lige så vigtigt at være 
disse ord for et andet menneske. 

At være en glædelig jul for et men-
neske!

Trine Gjørtz

Julen er også for dem, der har angsten i hjertet

SPAGHETTI- 
GUDSTJENESTE 

Det er jo så forrygende sjovt med de spaghettigudstje-
nester. Vi holder først en kort gudstjeneste i Vejerslev 
Kirke, og bagefter spiser vi sammen i Menighedshuset. 
Det er ganske gratis at deltage. Vi slutter kl. 18.30.

Spaghettigudstjeneste i Vejerslev torsdag den 8. marts kl. 17

KLITMØLLER-GOSPEL I ØSTER ASSELS 
Den 19. februar kommer Øster Assels Kirke i svingninger, når Klitmøller Gospelkor sætter fut under de formodentlig 
mange kirkegængere, der nyder sangen fra koret, som har eksisteret siden 2002 og har medlemmer fra Thy og Mors 
under ledelse af Lydia. Der er godt 30 medlemmer, som nok skal sørge for at bringe glæden frem midt i vinterens mørke.

Klitmøller Gospelkor i Øster Assels Kirke 19. februar kl. 19. Der er kaffe undervejs.

FASTELAVN ER MIT 
NAVN – OGSÅ  

I VEJERSLEV KIRKE
Vi gentager succesen og indbyder til fastelavns-
gudstjeneste i forbindelse med fastelavnsfesten i 
Fritidscentret i Vils.

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

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste i kir-
ken kl. 14, hvor alle børn er velkomne udklædte. 
Derefter går vi i Vils Fritidscenter, hvor vi slår 
katten af tønden. Entre ca. 35 kr.

Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke  
søndag den 11. februar kl. 13.30.

KOR, KAFFE OG 
EN FASTELAVNSBOLLE 

Søndag den 25. februar kl. 10.15 medvirker bør-
nekoret ved gudstjenesten i Vester Assels kirke. 
Menighedsrådet byder på en kop kaffe og en 
fastelavnsbolle efter gudstjenesten i våbenhuset.
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SÅ SYNGER VI IGEN
Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradition. I samarbejde med Borgerforeningen i Vils ind-
byder vi til sangcafe i Menighedshuset i Vils. Vi synger fra flere forskellige sangbøger, men primært 
fra højskolesangbogen. Jeg tror, at vi alle lærer lidt nyt hver eneste gang, men særligt de gode gamle 
sange er ofte på programmet. Alle skiftes til at foreslå sange. Kom glad - det er noget så hyggeligt!
Ost og rødvin undervejs til 30 kr.

Sangcafe i Menighedshuset i Vils tirsdag den 23. januar og den 14. marts kl. 19.30 

MUSIK TIL HELLIG TRE KONGER 
Når der fejres Hellig tre konger i Vester Assels søndag den 
7. januar bliver det med musik med Heldorf Band, som 
spiller i forsamlingshuset efter gudstjenesten i kirken.

Det er fire modne musikere, som har fundet sammen 
om at optræde med sange, der afspejler nogle af de 
følelser, der indrammer den menneskelige tilværelse – 
glæder, sorger – og det midt imellem. 

Repertoiret er fortrinsvis irske og amerikanske sange, 
folkemusik med et twist af blues. 

Jette Heldorf synger, mens Søren Mønsted spiller bas, 
Jens Andersen sørger for kor og forskellige guitarer, 
mens Carsten Bilde trakterer el-bassen.

Menighedsrådet er vært ved kaffen i forsamlingshuset.

Hellig tre konger-gudstjeneste og arrangement med Heldorf 
Band i forsamlingshuset søndag den 7. januar kl. 19.

På billedet er kvartetten ikke helt fuldtallig, men det bliver de 
til koncerten efter gudstjenesten den 7. januar.

OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JANUAR
Søndag  d.  7.  kl. 19.00:    Hellig tre konger-gudstjeneste V. Assels Kirke og efterfølgende musik 

med Heldorf Band i V. Assels Forsamlingshus
Tirsdag d. 23.  kl. 19.30:  Sangcafe i Menighedshuset i Vils

FEBRUAR
Tirsdag  d.  6.  kl. 19.30:   Foredrag om St. St. Blicher med Karen Margrethe Boe i Menighedshuset 

i Vils
Søndag  d.  11  kl. 13.30:   Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev Kirke 
Mandag  d.  19.  kl. 19.00:   Koncert med Klitmøller Gospelkor i Øster Assels Kirke.  

Kaffe undervejs. Gratis entré
Søndag  d.  25.  kl. 10.15:   Børnekoret medvirker ved gudstjenesten i Vester Assels kirke.  

Menighedsrådet byder bagefter på en kop kaffe og en fastelavnsbolle  
i våbenhuset.

MARTS
Torsdag  d.  8.  kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev 
Onsdag  d. 14.  kl. 19.30:  Sangcafe i Menighedshuset i Vils
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Stof til næste kirkeblad 
(april, maj, juni) afleveres hos 

redaktionen  senest  
d. 1. februar 2018. 

Kirkebladet omdeles i uge 10.

BLICHER KUNNE KENDE EN  
SKÆBNE PÅ LANG AFSTAND

Sydmors Pastorat inviterer til et 
spændende foredrag om digterpræ-
sten St. St. Blicher tirsdag den 6. 
februar i Menighedshuset i Vils.

Det er museumsinspektør Karen 
Margrete Boe fra Museum Silke-
borgs afdeling i Thorning – også 
kendt som Blicheregnens Museum 
– der kommer og fortæller om sin 
egns store litterære helt. Steen 
Steensen Blicher.

Han blev født i 1782 – og var det 
meste af sit liv sognepræst ved siden 
af sit forfatterskab, først i Randlev, 
siden i Thorning og til sidst i Spen-
trup.

Afgørende for St. St. Blichers liv og 
forfatterskab var hans fødested og 
hans opvækst, det livslange tætte 
forhold til faderen og uddannelsen 
til præst, der var bestemmende for 
hans plads i den datidige samfunds-
orden.

St. St. Blichers noveller og digte er 
blevet læst, siden værkerne udkom 
for første gang, og vi læser dem sta-
dig i dag, knap 200 år efter. Hans 
noveller læses i folkeskolen og ung-
domsuddannelserne, og han er med-
lem af den danske litteraturs kanon. 
Læseren bliver grebet af de skæbner, 
man møder i novellerne, og af de 
toner, digtene slår an. Blicher rører 
os med noget medmenneskeligt og 
med noget almenmenneskeligt.

I dag læser vi naturligvis Blicher ud 

fra vore nutidige forståelsesrammer; 
læserne i Blichers samtid havde 
meget anderledes rammer at forstå 
samfundet og verden ud fra. Fore-
draget vil gøre rede for en række 
af disse forhold og give et indblik 
i, hvor anderledes livet formede sig 
under enevælden og i tiden før og 
efter de store landboreformer; lige-
ledes nævnes nogle af de konsekven-
ser, Danmarks deltagelse i Napole-
onskrigene medførte.

På trods af disse meget anderledes 
forhold har Blichers læsere i fortid 
og nutid noget fælles: mødet med 
Blicher, en skarp iagttager og ken-
der af det menneskelige sind, en 
naturelsker, en digter med uover-
truffen sprogsans og musikalitet. 

Foredrag om St. St. Blicher med Karen 
Margrethe Boe i Menighedshuset i Vils 
tirsdag den 6. februar kl. 19.30

Steen Steensen Blicher  
er et af de udødelige  
navne i den danske  
litteratur
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Sidste år var det første gang, at Øster 
Assels-Blidstrup menighedsråd 
sammen med Redsted-Sindbjerg-
Nykøbing Jagtforening inviterede 
til jagtgudstjeneste i pastoratet. 
Gudstjenesten fandt dengang sted 
i Blidstrup Kirke, som var fyldt til 
bristepunktet, og derfor blev ar-
rangementet i år flyttet til Øster 
Assels Kirke, hvor der er plads til 
flere kirkegængere, der også gerne 
ville se den helt 
fantastiske pynt-
ning, som kirkens 
gravere havde stået 
for. Det vrimlede 
med dyr – udstop-
pede, vel at mærke 
– i kirken, der des-
uden var smykket 
smukt med blade 
og grene, så man 
næsten kunne føle 

sig hensat til naturen.
Gudstjenesten i Øster 
Assels Kirke blev 
indledt passende med 
jagtblæsere, der sørge-
de for »jagt begynd!«, 
inden selve gudstje-

nesten – og naturligvis truttede 
de også af til sidst, inden arrange-
mentet fortsatte i forsamlingshuset. 
Her havde 100 købt billet til en 
formidabel jagtmiddag med gril-
let dådyrkølle med mere, som blev 
tilberedt af de tre unge kokke, der 

 SKABERVÆRKET MYLDRER IND I KIRKEN – OG PÅ TALLERKENERNE

SORG – OG GLÆDE 
Biskop Henning Toft Bro har ud-
nævnt mig som sorggruppevejle-
der i Aalborg Stift. Hvad betyder 
det egentlig?

Jo, det indebærer, at sogne i hele 
stiftet kan kontakte mig for at få 
råd og vejledning, hvis de selv øn-
sker at starte en sorggruppe. Det 
er noget, der er i hastig vækst i 
folkekirken i disse år, fordi flere 
og flere bliver opmærksomme på, 
at kirken har et godt og relevant 
tilbud til mennesker, der er ramt 
af sorg.  

Der har allerede været henvendelser 
til mig, og så rykker jeg ud og taler 
med de mennesker, der skal i gang.

Samtidig er jeg begyndt på en ud-

dannelse som sorgrådgiver. Det er 
det første hold, der tager uddan-
nelsen nu, som er etableret af Det 
Nationale Sorgcenter og profes-
sionshøjskolen Metropol i Kø-
benhavn, hvor uddannelsen også 
foregår – fordelt på fem moduler 
af tre dages varighed i det kom-
mende halve års tid.

Jamen, er jeg så aldrig hjemme? 
Jo, det er jeg. Lige så meget som 
hidtil. Når jeg har sagt ja tak – 
med glæde – til de nye udfordrin-
ger, er det ikke, fordi jeg går rundt 
og keder med i Sydmors Pastorat. 
Det er faktisk fordi, at alt det, 
der sker her – og den opbakning, 
jeg mærker hver eneste dag, når 
jeg møder jer – giver mig lyst og 
energi til at dyrke den del af mit 
arbejde, der har fulgt mig de sene-
ste syv år – sorggrupperne – fordi 
det giver så meget mening. Op-
bakningen fra pastoratet betyder 
alt for mig og er med til at give 
mig inspiration og styrke til arbej-
det med sorggrupper.

Trine Gjørtz
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til daglig står i køkkenet 
på hhv. Michelinrestauran-
ten Henne Kirkeby Kro og 
Hotel Royal i Aarhus. 
Det var en fornøjelig stund 
– og den til lejligheden 
udnævnte fiskal gjorde 
sig så tilpas mange note-
ringer undervejs, at der 

blev rundet af – og 
op – til bødekassen, 
som det er kutyme i 
jagtselskaber. I det-
te tilfælde går det 
indkomne beløb til 
Skjult nød på Syd-
mors.
Endnu engang var 
jagtgudstjenesten 
flot arrangeret og vel 

besøgt, men man er blevet 
enige om at hvile lidt ud 
næste år og springe over 
arrangementet til senere.

 SKABERVÆRKET MYLDRER IND I KIRKEN – OG PÅ TALLERKENERNE

NY SKIK VED DÅB 
Når der er dåb i kirken, følger alle kirkegængere med 
og er på den måde med til at byde et nyt medlem vel-
kommen i menigheden, uanset om man kender den 
nydøbte og dennes familie. I pastoratet er nogle kvin-
der (det kan også sagtens være mænd…) gået i gang 
med at hækle dåbsklude, som bruges til at tørre dåbs-
vandet af den nydøbtes hoved. 

Den døbte får kluden med hjem som et minde om 
dagen; den kan tages frem, når man hjemme taler om 
dåb eller markerer dåbsdagen. Motivet på kluden er 
symbolerne for Tro, Håb og Kærlighed, nemlig korset, 
ankret og hjertet, og den er designet af Anny Nielsen 
fra Vejerslev. 

Mens kluden bliver til i hænderne på pastoratets kvin-
der og mænd sendes uvilkårligt tanker til det nye med-
lem, som skal bydes velkommen. Kludene er blevet 
taget godt imod, og vi håber, at flittige hænder fortsat 
vil hækle klude. 

En af de nye dåbsklude
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GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
 9. jan. kl. 11.00  Gjørtz
 6. feb. kl. 11.00  Gjørtz
13. marts kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
 9. jan. kl. 14.30  Gjørtz
 6. feb. kl. 14.30  Noer
13. marts kl. 14.30  Noer T
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December Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 24. dec.
Juleaften 16.15 15.00 13.45 11.00

Mandag 25. dec.
Juledag 10.15

Tirsdag 26. dec.
2. juledag 10.15

Søndag 31. dec.
Julesøndag

10.15
JAH

Januar
Mandag 1. jan. 
Nytårsdag 14.00

Søndag 7. jan. 
1. s. e. h3k 19.00

Søndag 14. jan. 
2. s. e. h3k 10.15

Søndag 21. jan. 
S. s. e. h3k

9.00 
LKR

Søndag 28. jan. 
Septuagesima 10.15

Februar
Søndag 4. feb. 
Seksagesima

9.00 
LKR

Søndag 11. feb. 
Fastelavn

13.30
Fastelavnsgudstj.

Søndag 18. jan. 
1. s. i fasten 10.15

Søndag 25. feb. 
2. s. i fasten

10.15 
Børnekor

Marts
Søndag 4. marts 
3. s. i fasten

10.15

Torsdag 8. marts 17.00 Spaghetti 

Søndag 11. marts 
Midfaste

9.00 
JAH

Søndag 18. marts 
Mariæ Bebudelse 10.15

Søndag 25. marts 
Palmesøndag 10.15

Torsdag 29. marts 
Skærtorsdag 10.15

Fredag 30. marts 
Langfredag 10.15

April
Søndag 1. april 
Påskedag 10.15

Mandag 2. april 
2. påskedag

9.00 
JAH
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