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I den kristne kunst er regn-
buen symbol på Guds pagt med 
Noa efter syndfloden: 1. mosebog, 
kapitel 9, vers 12… Gud sagde: 
»Dette er tegnet på den evige pagt, som 
jeg vil stifte mellem mig og jer og alle le-
vende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i 
skyerne; den skal være tegn på pagten mellem 
mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden 
og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg 
på min pagt med jer og alle levende væsener, alt 
levende; vandet skal aldrig mere blive til en vand-
flod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i 
skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som 
er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på 
jorden.« Gud sagde til Noa: »Det er tegnet på den pagt, 
som jeg har oprettet mellem mig og alt levende på jorden.«

Regnbuen er i 2020 også blevet et symbol på, at vi tror på, 
at alt bliver godt igen, at verden kommer igennem Corona-
pandemien på trods af alle de smertelige tab, på trods af de 
begrænsninger, som dette år er lagt ned over vores sociale liv og 
på trods af de mange andre ubehagelige følger af denne virus.



Sognepræst Vakant.

VEJERSLEV
Kan kontaktes på 2711 2907. 

Valgt til menighedsrådet i vilkårlig rækkefølge:
Jørgen Påske Jensen
Anny E. H. Nielsen
Gitte Møller
Kristian Roesen
Astrid M. O. Kallestrup
Valgt som stedfortrædere i vilkårlig rækkefølge:
Inger Dissing Clausen
Martin Riis Nielsen

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063
Kirkesangervikar Mia Bjerregaard Nielsen
Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788
Gravermedhjælper Margit Svenningsen · 2426 7394

ØSTER ASSELS
Kan kontaktes på 2121 3091

Valgt til menighedsrådet i vilkårlig rækkefølge:
Gitte Kammer Fuglsang
Kirsten Mogensen
Kirsten Sanders (formand for valgbestyrelsen)
Lise Saaby
Ole Haugstrup
Torben Sloth
Valgt som stedfortrædere i vilkårlig rækkefølge:
Henny Nielsen
Herman Rasmussen
Lis Balle Kristensen

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063
Kirkesangervikar Mia Bjerregaard Nielsen
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550
Gravermedhjælper Inger Futtrup · 2146 5546

BLIDSTRUP
Valgt til menighedsrådet: Kjeld Neergaard Gregersen
Stedfortræder: Ann-Mari Nielsen

VESTER ASSELS
Kan kontaktes på 2332 9210

Valgt til menighedsrådet i vilkårlig rækkefølge:
Anne Lise Stouby
Rose Marie Mølgaard Jensen
Egon Frandsen Møller
Gunhild Olesen Møller
Poul Riisgaard.
Stedfortræder: Ove Gybel Jensen.

Organist Conny Cold · 2423 6648
Kirkesangervikar Mia Bjerregaard Nielsen
Graver Inge Dam Svenningsen · 4266 4048

KIRKELIG VEJVISER
Hvem er præst 
lidt endnu?
Vi er i skrivende stund i fuld gang med at få trykt fol-
dere, og der bliver fremstillet en film, der viser lidt af 
livet i Sydmors Pastorat, og vi håber at lave et »ander-
ledes« stillingsopslag, som kan skille sig ud fra mæng-
den.
Det går ikke helt så hurtigt, som vi først troede, men 
det skrider fint frem. Vores forhåbning er, at en ny 
præst vil være klar til at tiltræde stillingen omkring 1. 
april. 
Indtil vi har en præst ansat, passes sognene fortsat af 
nabopræsterne: Vejerslev – sognepræst Peter A. Noer; 
Øster Assels-Blidstrup – sognepræst Steen Sunesen; 
Vester Assels – sognepræster i Sydvestmors pastorat 
Anna-Marie Sloth og Christian Rønlev Berwald. Deres 
kontaktinformation står herunder.  
Det betyder, at pastoratets gudstjenester engang imel-
lem ligger på andre tidspunkter, end vi har været vant 
til. Sådan må det være, når præsterne skal jonglere med 
kalenderen. 

Chr. Rønlev Berwald,  
telefon 2762 8463, 

chrbe@km.dk

Steen Sunesen, 
telefon 3031 9762, 

ssu@km.dk

Anna-Marie Sloth,  
telefon 2274 1552,  

ams@km.dk

Peter Albæk Noer,  
telefon 2323 1034,  

pno@km.dk 
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Corona sætter begrænsninger,  
og gør også kirkelivet besværligt

Det er stadig sådan, at vi selvfølgelig ligesom resten 
af samfundet er underlagt de restriktioner og anbe-
falinger, som regering og folketing vedtager.

Det giver ikke ret meget mening at remse op her, 
reglerne er nok ændret inden bladet kommer ud, 
men for os er der ingen tvivl om, at det vil række 
ind i det nye år. Vi kan kun opfordre til at følge med 
i nyhederne i TV/radio/dagspresse. Følg de anvis-
ninger som kirkens medarbejdere giver og støt op 
om, at vi ved fornuftig omgang kan være med til at 
reducere de kedelige følger af Coronavirus. 

Ud over gudstjenester og de kirkelige handlinger er 
alle aktiviteter i Sydmors Pastorat indstillet indtil vi-
dere, både pga. Corona og pga. vakant præstestilling.

Spiseklubben og andre aktiviteter
Alt, hvad vi har af aktiviteter, er for øjeblikket luk-
ket ned på grund af Corona. Så snart der bliver åb-
net op igen, vil vi lave opslag på Sydmorspastorat.
dk, hos købmanden, i Brugsen, opslag i Menig-
hedshusets vinduer, på Facebook og alle andre ste-
der vi kan komme på. Vi længes lige så meget som 
jer efter at mødes og være sammen!

Der kan i nabosognene være aktiviteter, som vi er 
velkomne til at deltage i. Det åbner nogle mulighe-
der, hvis man flytter sig udover 
sogne- og pastoratsgrænser. 
Vær opmærksom på 
eventuelle aflysninger.

Julegudstjenesten i Vejerslev 
kommer til at foregå i Vejerslev kirke om end under 
helt andre omstændigheder end vi plejer. Vi kan i 

den nuværende Corona-situation ikke som 
vanligt have en stuvende fyldt kirke. Det er 
vi utroligt kede af, men det kan ikke være 
anderledes. Der vil blive afholdt gudstjene-
ste kl. 11 med provst Mette Moesgaard. 
Der vil være stærk begrænsning på antal 

pladser, og afhængig af fremmødet vælger vi, om 
kun kirkesangeren må synge, så vi kan sidde lidt 
tættere, eller om alle skal kunne synge med.

Man er velkommen til at deltage i de gudstjenester, 
som afholdes i andre kirker, der måske har bedre 
plads, eller til de gudstjenester der er flyttet til an-
dre lokaliteter, hvor man kan være mange. Se ex. 
Under Ø. Assels-Blidstrup, eller i dagspressen. 

I Nykøbing er der også flere muligheder, hvor jule-
gudstjenesterne er flyttet til større lokaler.

Julegudstjenesten i Øster Assels  
og Blidstrup
kommer til at foregå i hal-
len på Blidstrup Efterskole 
den 24. december kl. 14.

Vi vil godt bede jer om at 
komme i god tid, så der 
ikke bliver trængsel ved 
dørene, og at have mund-
bind på, indtil I sidder på 
jeres pladser.

Vi vil gøre alt for at overholde de Corona-regler, der 
måtte være gældende til den tid, men samtidig sy-
nes vi også, at det er vigtigt, at vi kan være sammen 
om at fejre denne store højtid.

Julegudstjeneste i V. Assels
kommer til at foregå i V. Assels kirke kl. 12.30 ved 
præst Christian Rønlev Berwald.

Hvordan bliver julen fejret i 
kirkerne i Sydmors pastorat?

Helligtrekongers-gudstjeneste og kaffe i V. Assels 
Efter gudstjenesten søndag den 3. januar kl. 19.00 i V. Assels er der kaffe i forsamlingshuset.



AKTIVITETER
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ORGEL, STI, KIRKE OG  
PRÆSTEBOLIG I VEJERSLEV 

Som nogle har hørt, var der proble-
mer med at holde vores orgel rigtigt 
stemt. Det var altså ikke organister-
ne, som lavede usædvanligt mange 
fejl, tværtimod. Derfor har vi haft 
orgelkonsulent på, og det viste sig, 
at orglet trængte til en ordentlig 
omgang. Det har været fuldstændig 
skilt ad, er blevet renset og resul-
tatet er et gennemrenoveret orgel, 
hvorfra tonerne gerne skulle kom-
me rene ud i kirkerummet igen. 

I lang tid har menighedsrådet ar-
bejdet på projekt »sti«. Den gamle 
belægning lå efterhånden så ujævnt, 

at der var fare for, at man kunne 
snuble over kanterne og falde. Vi 
har fået tilladelse fra provstiet, fra 
stiftet, haft nationalmuseet til at 
undersøge, om vi kunne få lov at 
grave ned, så fundamentet kunne 
blive bedre. Også det lykkedes. Vi 
ville gerne genbruge stenene, vi 
ville gerne have en bredere sti og vi 
ville gerne have en plads foran dø-
ren, så man bedre kan samles her, 
som vi jo ofte gør for lige at hilse på 
hinanden efter kirkelige handlinger. 
Der blev sat arkitekt på opgaven, og 
resultatet kan ses nu. Vi vil gerne 
fortsætte med fliser udenfor diget 

på sydsiden, så det bliver nemmere 
at gå fra bil til kirken, men det må 
vente til senere. Lågen blev påkørt 
under arbejdet, og vi valgte at be-
nytte lejligheden til at få opsat en 
lettere låge.

Kirken er blevet kalket udvendig 
og fremstår nu rigtig pæn igen.

Præsteboligen er blevet istandsat. 
Der er malet, slebet gulve etc. Så 
boligen nu står klar og indbydende 
til en ny præstefamilie.

BABYSALMESANG I KARBY KIRKE
Det har været så dejligt at have babysalmesang igen her i efteråret. 

Vi har haft besøg af 9 forskellige mødre med deres babyer, ikke alle på en gang, der er jo ofte fravær, når 
man har en lille ny, – men babysalmesangen er godt besøgt, både af folk fra vore egne sogne og folk andre 
steder fra.

Vi præster har den politik, at vi 
gerne tilbyder folk fra andre sogne at 
deltage i det, som vi har, så vi ikke 
alle bruge ressourcerne på at lave det 
samme, men kan have en bred palet 
af muligheder generelt.

Så vi synger og danser lidt omkring 
med babyerne, beder et fadervor ved 
døbefonten sammen, efter at vi har 
pjasket lidt med vand i døbefonten!

Efter vores sidste babysalmesang i 
denne sæson, den 4. november, er 
der pause og jeg kører børne-bongo i 
en periode, – men babysalmesangen 
kommer tilbage igen i en ny sæson 
onsdag den 24. marts kl. 10.30 i 
Karby kirke. Anna-Marie

Babysalmesangen er godt 
besøgt af folk fra flere sogne



5

BØRNEBONGO 
Børne-bongo starter op efter nytår, og er for børn 
fra ca. 1-4 år, men har man lidt ældre søskende, som 
har lyst til at være med, skal de endelig komme 
med. Vi synger, leger og hygger os lidt sammen i 
kirken, og vi får en bid lun mad, som f.eks. pølse-
horn  eller noget lignende, inden vi slutter af. 

Der er børne-bongo i Karby kirke følgende datoer 
kl. 16.30:
7. januar, 21. januar, 4. februar, 25. februar, og 
11. marts.
Man kan tilmelde sig børne-bongo hos Anna-Marie 
på tlf. 2274 1552.

Børne-bongo begynder  
igen efter nytår.

TIRSDAGSHJØRNET
er en børneklub, for børn fra 4 år. 
Vi mødes hver anden tirsdag kl. 
14.45-16.00 på Vindbakken 16, 
Redsted.

Opstart efter jul: 12. januar.

Her 
- får vi saftevand og kage.
- hører vi historier fra biblen. 
- har vi det sjovt og hyggeligt. 

Vi spiller bold på græsset, er på 
løb eller leger.

Her synger vi fagte-sange, ser 
små film, laver lidt drama, maler 
og tegner.

Alle er velkomne.

Medhjælpere: Josefine S. Gade, 
Nicoletta Termes, Marie Peder-
sen.

Ledere: Gudrun Noesgaard, 
Berit Højgaard tlf. 2811 0655, 
Arne Silkjær tlf. 5115 9505.
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AKTIVITETER

STØT MED MOBILEPAY
Med MobilePay er det nemt at donere penge 
til vores forskellige indsamlinger, f.eks. til 
Skjult Nød på Sydmors. Nummeret er: 89454.

Også nordpå i Frøslev Pastorat er der muligheder:

KFUM-SPEJDERNE
KFUM spejderne holder til i Spejderhuset på 
Hedevej 4, Ovtrup.

Har du lyst til at være med, lære en masse om 
bl.a. udendørsliv og få gode oplevelser, så er du 
meget velkommen.

Bæver- og ulvemøde (0.-3. kl.):  
Torsdage kl. 17-18.30

Spejdermøde (fra 4. kl.):  
Tirsdage kl. 18.30 til 20.30

Gruppeleder: Jens Martin Villadsen 2194 4134

Spejderleder:  
Thea Kristensen 6024 3811

Ulveleder:  
Jane Bertelsen 2145 3286

Bæverleder:  
Bente Nørgaard 2047 7245

SALMESTUDIEAFTNER 
EFTER NYTÅR

Birthe Silkjær og Anna-Marie Sloth går sam-
men om at køre salmestudieaftnerne videre efter 
jul. Vi har valgt 3 datoer:

Onsdag den 20. januar kl. 19-21
Onsdag den 24. februar kl. 19-21
Onsdag den 17. marts kl. 19-21

Vi mødes på uforpligtende måde og vælger ger-
ne hver en salme som betyder noget særligt for 
os og gennemgår den sammen for at samle ind-
tryk og tolkemåder og få mest mulig oplysning 
om den. Vi kan berige hinanden med vore ind-
tryk. Og så er der god tid til at hygge, snakke 
og drikke kaffe sammen.

Birthe og Anna-Marie 

SORGGRUPPER I  
NYKØBING MORS KIRKECENTER 

Her i efteråret har jeg som fortalt 
før, startet 2 sorggrupper op i kirke-
centret i Nykøbing Mors. En grup-
pe for dem, der har mistet en ægte-
fælle eller samlever og en gruppe for 
dem, der har mistet et barn, evt. et 
voksent barn. 
Og sorggrupperne fungerer godt, vi 
er 7-8 pr gang, og jeg er glad for at 
have med dette arbejde at gøre. Man 
kan komme og prøve det og se, om 
det er noget for én, hvis man har en 

sorg, og er det ikke, så kan man blot 
sige, at man ikke kommer igen, det 
er ikke noget problem. Grupperne 
er åbne og der er løbende kontakt 
med nye, som gerne vil prøve at 
være en del af det. 
Vi snakker om vore oplevelser, om 
hverdagen og de særlige dage og 
finder ofte støtte i at opleve, at det 
som er en udfordring for den ene, 
også ofte er det for nogle af de øvri-
ge. På den måde behøver man ikke 

at være alene med sine oplevelser og 
følelser. Der er god støtte i at dele.
Hvis man kender nogen, som kun-
ne have glæde af at komme i sorg-
grupperne, skal man endelig foreslå 
dem det og give dem mit tlf.nr. 
2274 1552.
Hvis der er børn eller unge, der øn-
sker støtte i sorg, er man også me-
get velkommen til at sige til.

Anna-Marie 
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Redaktion:  Gunhild Olesen Møller.......................... tlf. 2332 9210 ............ gunhildom@gmail.com
 Birgitte Landgrebe-Nielsen ................... tlf. 9776 4265 ............ b.e.landgrebe@mail.tele.dk
 Anny Nielsen ........................................ tlf. 2711 2907 ............ annyehn@gmail.com
 Kirkebladet udgives af menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad (april, maj, juni) afleveres hos redaktionen  
senest søndag d. 17. januar. Kirkebladet omdeles i uge 9.

DE LOKALE PASTORATERS HJEMMESIDER
Find oplysninger om gudstjenester og aktiviteter på vores og nabopastoraternes hjemmesider:

Sydmorspastorat.dk  for Vejerslev, Øster Assels, Blidstrup og Vester Assels.
Lelø.dk  for Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding.
Frøslev-pastorat.dk  for Frøslev, Mollerup, Outrup og Dragstrup.
Svmp.dk  for Agerø, Hvidbjerg, Karby, Rakkeby, Redsted, Tæbring.

SAMTALE-CAFÉ – OM DET AT VÆRE MENNESKE
Anders Kobberø og Peter Noer leder samtale-café på Frø-
slev skole i tidsrummet kl. 19 til 21. Efter et oplæg sam-
taler man om emnet, som ex. Kan være: Lykke, tilgivel-
se, barmhjertighed, kærlighed, død, natur, frihed, angst, 
skam, valg, tro, ensomhed, og sikkert flere eksistentielle 
spørgsmål.

Kontakt Peter på tlf.: 2323 1034 eller mail: pno@km.dk, 
hvis du ønsker program tilsendt, når møderne genoptages.

KIRKEHØJSKOLEN NYKØBING MORS
Onsdage: Formiddagshold kl. 10.00-12.00. 
Eftermiddagshold kl. 12.30 - ca. 13.30.

For program se hjemmesiden: 
nykoebingmorskirke.dk, hvor man også kan læse 
følgende:

Hvad er en kirkehøjskole?
En kirkehøjskole er en højskole, dvs. at fagene er 
højskolefag og ikke færdighedsfag. Der undervises 
f.eks. i historie, samfundsorientering, kristendoms-
kundskab og litteratur – fag, der giver mulighed 
for en personlig udvikling.

Hvem kan komme på skolen?
Alle …

Behøver man særlige forudsætninger for at deltage?
Nej – enhver kan være med. Vi håber på deltagere 
af forskellig alder, erfaring og indstilling, for at 
man kan få en alsidig drøftelse af emnerne

Praktiske oplysninger

Daglig ledelse: Peder Hald Jensen, tlf. 97 75 10 22.

Bestyrelse: Formand Peter Østerby-Jørgensen,  
tlf. 97 74 10 76.

Kaffe/te: 10 kr. Brød og kop medbringes på grund 
af Corona-forholdsregler.

Deltagerbetaling: 150 kr. pr. semester (efterår 2020). 
Enkeltforedrag: 40 kr. som betales til kassereren.



Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

PAN = Peter Albæk Noer · SSU = Steen Sunesen 
CRB = Christian Rønlev Berwald · AMS Anne-Marie Sloth 
MMJ = Mette Moesgaard Jørgensen · LH = Lars Højlund
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December Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 13. 
Luciadag
3. s. i advent

10.15 
PAN

Søndag 20. 
4. s. i advent

10.15 
SSU

Torsdag 24.
Juleaften

11.00 
MMJ

14.00 LH 
i Blidstruphallen

12.30
CRB

Fredag 25.
Juledag

9.00 
PAN

Lørdag 26. 
2. juledag

16.00 
SSU

Søndag 27.
Julesøndag

9.00 
AMS

Januar
Fredag 1. 
Nytårsdag

14.00 
SSU

Søndag 3. 
Helligtrekonger

19.00 AMS
Efterfølgende kaffe 
i forsamlingshuset

Søndag 10. 
1. s. e. h3k

10.15 
SSU

Søndag 17. 
2. s. e. h3k

19.00 
SSU

Søndag 24. 
Sidste s. e. h3k

9.00 
AMS / CRB

Søndag 31. 
Septuagesima

9.00 
PAN

Februar
Søndag 7. 
Seksagesima

10.15 
SSU

Søndag 14.
Fastelavn 

10.15 
SSU

Søndag 21. 
1. s. i Fasten

10.15 
PAN

Søndag 28. 
2. s. i Fasten

9.00 
AMS / CRB

Marts
Søndag 7. 
3. s. i Fasten

19.00 
SSU

Søndag 14. 
Midfaste

19.00 
SSU

Søndag 21. 
Mariæ Bebudelse ?

Søndag 28.
Palmesøndag

9.00 
AMS / CRB
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