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Øster Assels

Vester Assels

Som blomster alle står i flor,                                      
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde



»Påskeblomst,  
men er det sandt?«

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

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 · Stillingen er vakant
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Erik Lank · 51339788
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 Gunhild Olesen ·
9776 2370 
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

Det er snart påske og endnu 
engang skal påskens budskab 
forkyndes i kirkerne.
Det vidunderlige budskab 
om det ufattelige der skete, 
da Kristus påskemorgen op-
stod fra de døde. Og det er så 
svært at forstå for os moderne 
mennesker, der ellers kan 
måle og veje alting, at noget 
så grænseoverskridende, som 
at bryde dødens bånd, kunne 
ske.
Villy Sørensen siger meget 
rigtigt i sin digtsamling 
»Vejrdage«, at vi ikke er 
særlig gode til at lade os 
overvælde og overraske - det 
formulerer han i et digt, der 
lyder sådan her:
Når der sker noget over-
raskende siger man: Det er 
løgn!
Når det forfærdelige sker, 
tænker vi: Det kan ikke 
være sandt! 
Når der sker os noget 
skønt, aner vi: Det er for 
godt til at være sandt! - og 
så spørger han: 
Hvad er det, for en fore-
stilling vi har om sandhed, 
der udelukker det overra-
skende, det forfærdelige, 
det skønne og gode og kun 
tolerer det normale, det 
dagligdags som sandt?
Hvis det er sådan et sand-
hedsbegreb, man bærer rundt 
på og forfægter, ja, så er det 
indlysende, at man må stå af 
ved påskens budskab: Kristus 
er opstanden! 
Det er klart, at man slet ikke 
kan rumme dette glædelige 
budskab om lysets, livets og 
kærlighedens sejr. Og lige 

så indlysende, at man så må 
protestere: Det er løgn - det 
kan ikke være sandt - det er 
for godt til at være sandt. 
Med andre ord, så kommer vi 
så nemt til at gøre livet alt, 
alt for småt, hvis vi kun taler 
om det, som alle de »rigtig-
heder«, vi kan formulere om 
os selv og andre.
Det store, det forfærdelige, 
det skønne og det rystende 
-det som bringer os ud af fat-
ning - det tør vi ikke nærme 
os, for det er alt for skræm-
mende i al sin uhåndgribe-
lighed. Så hellere nøjes med 
en mindre verden og bilde os 
ind, at det er sådan, det er.
Budskabet om Jesu opstan-
delse er uhåndgribeligt, ufat-
teligt, skræmmende, rysten-
de og helt, helt vidunderligt!
OG kristendommens påstand 
er, at det er sandt.
Sandt, at livet vinder over dø-
den - at kærligheden er stær-
kere end det onde - tomheden 
- intetheden - at døden aldrig 
har det sidste ord i vores livs 
fortælling. 
Hvis vi vover og tør lade os 
forrykke og måske af andre 
anses for forrykte - ja, så be-
tyder det, at dér, hvor det ser 
allermørkest ud, at dér hvor 
vi føler alt er slut - ja, der 
tændes der et lys i mørket 
- et håb om, at der er en op-
standelses morgen, hvor livet 
vender tilbage og vi igen kan 
juble og glædes. 
Påskeblomsten - de smukke 
påskeliljer - minder os om 
dette - som et livskraftigt 
symbol bliver vi hvert år 
mindet om, at livet vender 

kirkelig VejViser
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Redaktion:  
Gunhild Olesen Møller
tlf. 23 329 210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk

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

Anny Nielsen 
tlf. 21 68 26 49 
aehn@rn.dk eller 
Vangsborg@mail.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene.

Stof til næste kirkeblad 
(juli, august og sept. 2014) 
afleveres hos redaktionen 
senest den 30. april 2014.

Kirkebladet omdeles 
i uge 23.

tilbage - løget der ligger i jorden 
- ja uanset at vi har set blomster-
ne visne og dø - ja så vender livet 
tilbage…
Det er et mysterium - og uanset 
hvor meget vi prædiker over det 
- forsøger at udlægge og forklare 
teksten - ja, så er påsken tids-
punktet, hvor ordene kommer 
til kort - hvor det glade budskab 
bare må stå stærkt, enkelt og 
klart. At ja! De døde opstår og ja 
livet vinder over døden. Livet er 
større end døden!                 

Trine Gjørtz

konfirmationer i sydmors  
Pastorat foråret 2014

Der vil være mulighed for at lægge telegrammer i våbenhuset.

Følgende konfirmeres i 
Øster Assels kirke den 27. april kl. 11.00:
• Louise Ejgaard Buur, Asselsvej 161
• Camilla Skovlund Hansen, Næssundvej 163
• Martin Nielsen, Blidstrupmark 6
• Mark Heltborg, Havnevej 13
• Mikkel Nør Heltborg, Bjørnsagervej 20
• Laura B. Christensen, Rolighedsvej 11
• Malthe Christensen, Havnevej 60
• Megan Ward, Havnevej 12

Følgende konfirmeres i 
Vejerslev Kirke den 11. maj kl. 10.15:
• Martin Terkildsen, Smedebjergevej 96
• Janni Holmbo Bak, Smedebjergevej 57
• Mathias Haaning Andersen, Kridtvej 20
• Sabrina Nonbo, Rolighedsvej 12
• Anne-Marie Tang Sørensen, Asselsvej 145
• Betina Sloth Henriksen, Svalevej 24, Nykøbing
• Kamilla Østergaard, Engkærvej 14
• Marianne Larsen, Næssundvej 223
• Zenia Catteral Nees, Kridtvej 16
• Louise Horsager Glintborg, Blidstrupvej 13
• Carsten Bjerregaard, Plantagen 18
• Emma Brandhøj Nørgaard, Doktorvej 14

Følgende konfirmeres i 
Vester Assels kirke lørdag den 31. maj kl. 10.15
• Helle Tilsted Bertelsen, Ålekistevej 4



aktiViteter

oVerblik (se i øvrigt opslagene)

MArts
Tirsdag d. 11. kl. 19.30 i Menighedshuset i Vils: Sangcafé.
Onsdag d. 26. kl. 19.00 i Blidstrup kirke: Aftensgudstjeneste med sang.
Torsdag d. 27. kl. 17.00 i Vejerslev kirke: Spaghettigudstjeneste.

April
Lørdag den 12. kl. 15.00 i Vester Assels kirke: Ønskekoncert

MAJ
Mandag den 19. kl. 19.00 i Vester Assels kirke: Aftengudstjeneste.
Søndag d. 25. kl. 09.00 i Vejerslev kirke: Gudstjeneste efterfulgt af pastoratsudflugt.
Tirsdag d. 27. ved Vejerslev kirke kl. 19.00: Vandringer med Vejerslev fortællinger.
Sidste uge af maj: Pilgrimsvandring.

JuNi
Søndag den 15. kl. 11.00 på Blidstrup Efterskole: Friluftsgudstjeneste. 
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sangcafé
Alle kan foreslå, hvad vi skal synge fra Højsko-
lesangbogen, Seniorsangbogen og De grå syn-
ger, når vi mødes til sangcafé i menighedshuset 
i Vils tirsdag d. 11. marts kl. 19.30.

Det er borgerforeningen og menighedsrådet, 
der i samarbejde byder på endnu en hyggelig 
aften med ost, rødvin, godt selskab og ikke 
mindst sang. 

Ost og rødvin koster 30 kr. og alle er velkomne.

aftensgudstjeneste 
med sang i blidstruP

Onsdag d. 26. marts kl. 19.00 er der aftenguds-tjeneste i Blidstrup kirke. 
Efter gudstjenesten mødes vi på efterskolen, hvor vi drikker kaffe og synger fra Højskolesangbogen. 
Vel mødt til en hyggelig aften med masser af sang.

sPaghetti gudstjeneste

Vel mødt til sæsonens sidste spaghetti-

gudstjeneste i Vejerslev kirke. Det er 

torsdag d. 27. marts kl. 17.00.

Efter den familievenlige gudstjeneste, 

hvor Hans Jørn Østerby deltager, mø-

des vi i Vejerslev menighedshus til af-

tensmaden, der er gratis, sodavand og øl 

kan købes.

Vi skal høre om tre mennesker, hvis liv bliver vendt på hovedet, da de møder 

Jesus fra Nazareth. Matthæus, som havde mange uvenner, bliver bedste ven 

med Jesus; Peter, som én eneste gang i sit liv gik rundt ovenpå en sø sam-

men med Jesus; og en syg mand, som havde fire venner, der bar ham til Jesus 

og lavede hærværk for at få ham helt frem.

Efter maden vil Hans Jørn trylle lidt og måske får vi besøg af hans ven, Jack.

Pilgrims-
Vandring

Igen i år vil der være 
mulighed for at del-
tage i pilgrimsvandring 
her på vores dejlige 
ø. Og turen kommer 
igen i år forbi en af 
vore kirker, nemlig  
Vester Assels kirke den 
1. juni. 

Turen finder sted i den sid-
ste uge af maj og man kan 
finde flere oplysninger her: 
www.pilgrimmors.dk
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friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste på Blidstrup Efterskole søn-
dag den 15. juni kl. 11.00. Svankær Savværk spil-
ler til gudstjenesten. Kaj Mogensen prædiker. 

Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen, 
mens Savværket underholder.

Ønskekoncert
I forbindelse med Morsø musikmåned afhol-
des der Ønskekoncert i Vester Assels kirke 
lørdag den 12. april kl. 15.00.

Kirkens organist, Conny Cold og Ole Berner 
medvirker. Kom og ønsk de salmer du helst 
vil synge! Menighedsrådet er derefter vært 
ved kirkekaffe i våbenhuset.

aftengudstjeneste
Mandag den 19. maj kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Vester Assels kirke. Håndværkerkoret medvirker ved gudstje-nesten og under kaffen i forsamlingshuset bagefter.

Pastoratsudflugt
Søndag d. 25. maj inviterer menigheds-
rådene i Sydmors Pastorat alle i menighe-
derne på en udflugt. 

Den foreløbige plan ser således ud: Vi 
starter med gudstjeneste i Vejerslev 
kirke, hvorefter vi får en tår kaffe med 
brød. Så kører bussen til Ørslev Kloster, 
hvor vi efter rundvisning kan spise den 
medbragte frokost i klosterkælderen. Så 
går turen videre til Brunkulslejerne ved 
Søby, hvor vi håber at vejret arter sig til 
endnu en rundvisning og her slutter vi 
af med kaffe og brød. Til sidst går turen 
hjemover og aftensmåltidet indtages på 
et sted som endnu ikke er fastlagt. 

Prisen for hele dagen incl. bus, entre, 
rundvisninger og mad vil være 200 kr. 
pr. person. 

Se lokale opslag med det endelige pro-
gram og tilmelding.

Vandringer med  
VejersleV-fortællinger

Tirsdag den 27. maj kl. 19.00 skal vi på fælles aftengåtur. 
Vi skal sammen med Susanne Overgaard, tidligere Dueholm 
museum, rundt om Vejerslev kirke og Smedebjerge, hvor hun 
vil fortælle om området og de historier, der knytter sig hertil.
Vandringen følges op i august med tur nr. 2. Der er nemlig, 
ifølge Susanne Overgaard, så meget at fortælle, at det ikke kan 
nåes på én aften.
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det nye kortæPPe

Søndag d. 2. februar ved kyndel-
missegudstjenesten var en fyldt 
Vejerslev kirke med til ibrug-
tagning af det nye kortæppe, 
som har været undervejs siden vi 
i dec. 2009 efterspurgte flittige 
hænder. Mere end 1 år blev brugt 
på at finde materialer og udar-
bejde mønsteret, der er en kopi 
af det gamle tæppe, ligesom også 
farverne er så tæt på de oprinde-
lige, som vi kunne komme. Selve 
broderiet blev påbegyndt i febru-
ar 2011 under kyndig vejledning 
af Lissi Damsgaard, brodøse ved 
Selskab for Kirkelig Kunst. Ef-
ter sammenlagt ca. 1850 timer i 

præstegården, hvor der også blev 
tid til korte kaffepauser, blev 
tæppet i august 2013 bragt til 
København, hvor Lissi forestod 
opspænding, sammensyning osv. 
af de 5 baner, som tæppet er bro-
deret i. Lokale håndværkere har 
forestået monteringen af tæppet 
i koret, der nu fremstår farverigt 
og flot efter renovering af knæ-
fald og lakering af træværket. 
Endnu en gang: mange tak for 
den store indsats! 

På menighedsrådets vegne,  
Anny Nielsen

tak  oVe

Ove Boll besluttede i efteråret at 
fratræde som kirkesanger med 
udgangen af januar 2014 efter 28 
år i stillingen. Det blev januar og 
tiden for Oves sidste tjeneste en 
tidlig januarsøndag, hvor alt var 
klar til årets første gudstjeneste i 
Blidstrup Kirke. Organisten sad 
klar, og Ove stod i midtergan-
gen, parat til at indlede guds-
tjenesten med indgangsbønnen, 
som utallige gange før. Alligevel 
var det en speciel søndag, kirken 
var pyntet fint med blomster og 
lys. Det blev på en gang højtide-
ligt og vemodigt.

Efter gudstjenesten mødtes me-
nigheden i graverhuset, som i 
dagens anledning var dækket op  
med borde og duge til stå-kaffe. I 
de 28 år har der været mange kir-
kelige handlinger, udskiftninger 
i menigheden, små der er døbt og 
for længst konfirmeret og væk fra 

sognet, ældre der nu er begravet 
på kirkegården, og mange der er 
kommet til og bor her lige nu. 
Ove har også haft adskillige sam-
arbejdspartnere i kirken fra me-
nighedsrødder, hvoraf en som var 
med til at ansætte Ove for 28 år 
siden også var i kirke denne søn-
dag, til 4 præster, 5 gravere, flere 
organister og mange afløsere, jo, 
der har været mange. Der blev 
lejlighed til at sige Ove tak for 
han dygtige og trofaste indsats i 
alle årene fra menighedsråd, kol-
leger og kirkegængere. Ingen  
tvivl om, at han vil blive savnet. 
Ove takkede selv for samarbejde 
i alle årene og fortalte om, hvor-
dan han var blevet ansat af sogne-
præst, Verner Stensgård, før jul i 
1985, med start fra 1.1.1986.

Ove har også i de sidste par år 
været kirkesanger i Øster Assels, 
hvor han havde sidste tjeneste 

søndagen forinden, hvilket også 
blev markeret efter gudstjene-
sten der.

Fra menighedsrådet siger vi 
mange tak til Ove for din store 
indsats i alle årene, du har taget 
imod nye kolleger, deltaget i for-
andringer i gudstjenester, lært 
nye salmer og altid været venlig 
og imødekommende. Vi vil øn-
ske dig held og lykke fremover.

Øster Assels - Blidstrup  
Menighedsråd
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stØt kamPen mod sult
– det giVer en god fornemmelse i maVen

Søndag d. 9. marts sender mange 
sogne og Folkekirkens Nød-
hjælp igen indsamlere på gaden 
for at bekæmpe sult. 

’Det giver en god fornemmelse 
i maven’. Sætningen er et forsøg 
på at binde verden sammen - at 
binde os i Danmark, der kan få 
en god fornemmelse i maven ved 
at gå på gaden med en indsam-
lingsbøsse sammen med de men-
nesker, der ved, hvad det er at 
sulte og ikke have mad nok.

870 mio. mennesker af verdens 
befolkning på godt 7 mia. - el-
ler hvert 8. menneske på jorden - 
kan ikke spise sig mæt hver dag. 
Årsagerne til, at mennesker sul-
ter, er mange. En af dem er kli-

maforandringerne. De slår især 
hårdt i fattige lande, der ikke 
har råd til at afværge og afbøde 
konsekvenserne.

Etiopien er et af de lande, der 
er ramt af klimaforandringerne. 
Tørke og sult er ikke noget nyt 
i Etiopien, som for 30 år siden 
blev ramt af en voldsom sultka-
tastrofe, hvis forfærdende bille-
der mange husker. Men selv 
om det går bedre i Etiopien, 
især i byerne, har sulten 
bidt sig fast mange steder.

Her arbejder Folkekirkens 
Nødhjælp på at ruste bøn-
derne til at kunne tackle 
klimaforandringerne, så 
de kan producere tilstræk-

kelig mad til sig selv og deres 
familier. 

Det er så lidt, der skal til, for at 
hjælpe mennesker ud af sultens 
onde cirkel. Når vi går på ga-
den med en indsamlingsbøsse i 
to timer, kan det give en familie 
lige præcis det, der skal til, for 
at de kan løfte sig selv ud af fat-
tigdom.

gå med i kamPen mod sult! 
Meld dig som indsamler på Kirkekon-toret i Nykøbing til sognemedhjælper, Anita Sørensen, tlf. 20 25 14 45, eller til Birgitte Landgrebe, Blidstrup, tlf 97 76 42 65. Tag også godt imod ind-samlere ved din dør.

Indsamlingen er fra kl. 11.00-13.00.

Foto: Mikkel Østergaard
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gudstjenester

kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.
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9. april kl. 11.00 Gjørtz
6. maj kl. 11.00 Gjørtz
3. juni kl. 11.00 Gjørtz

 8. april  kl. 14.00 (Noer)
 6. maj  kl. 14.00 Gjørtz
10. juni  kl. 14.00 (Noer)
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April Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag den 6. 
Mariæ Bebudelse 14.00

Søndag den 13.
Palmesøndag 10.15

Torsdag den 17.
Skærtorsdag 10.15

Fredag den 18.
Langfredag 10.15

Søndag den 20. 
Påskedag 10.15

Mandag den 21.
Anden påskedag 10.15

Søndag den 27. 
1. s e. påske

11.00 
Konfirmation

Maj
Søndag den 4. 
2. s. e. påske 10.15

Søndag den 11. 
3. s. e. påske

10.15 
Konfirmation

Fredag den 16.
Bededag 10.15 MMJ

Mandag den 19. 19.00 Aftengudstj. 
Se opslag

Søndag den 25.
5. s. e. påske

9.00 
Sogneudflugt

Torsdag den 29. 
Kr. Himmelfart 10.15

Lørdag den 31. 10.15 
Konfirmation

Juni
Søndag den 1. 
6. s. e. påske

9.00
Pilgrimsgudstj.

Søndag den 8. 
Pinsedag  10.15

Mandag den 9. 
Anden pinsedag 10.15

Søndag den 15.
Trinitatis

11.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag den 22.
1. s. e. trinitatis 10.15

Søndag den 29.
2. s. e. trinitatis 10.15 AG

Fremover er det Nykøbing præsterne, der vikarierer ved sognepræstens frihed


