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

e-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 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 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 · 2818 6954
Organist Blidstrup Kirke
Henrik Andersen 28736976
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

For nylig kom en præst, Per 
Ramsdal fra Sydhavnen i Kø-
benhavn, vældig meget i medi-
ernes søgelys, da han til Jyl-
lands-Posten havde udtalt sig 
uheldigt om opstandelsen.
På en måde havde jeg lidt ondt 
af ham, for han var blevet fanget 
lidt i det, som jeg tror mange af 
os kender til, nemlig problemet 
med at beskrive og formulere 
opstandelsestroen. For sådan er 
det jo med påskens evangelium. 
Det er svært at forstå meningen 
med det - og endnu sværere at 
forklare det. Og spørgsmålet er, 
om vi nogensinde kommer til at 
fatte det helt, men også om vi 
skal forstå det helt?

Dybest set handler det jo om at 
tro. Om at knytte opstandelses-
troen tæt sammen med menne-
skelivet. Niels Henrik Greger-
sen, som er teologiprofessor, 
siger det sådan her:
»At Jesus er opstået fra de døde 
betyder, at han er opstået ind i 
Gud og tager del i Guds al-
magt. Hele pointen er, at det 
guddommelige og det menne-
skelige er knyttet sammen i 
Kristus.«

Lad os se på det!
I fortællingen om opstandelsen 
hører vi om, hvordan kvinderne 
kommer og finder graven tom 
og fyldes med frygt og glæde.
 Frygt og glæde, det kender vi! 
Ved store begivenheder, ved 
skelsættende begivenheder, fyl-
des vi af både frygt og glæde. 
Som for eksempel ved et lille 

barns fødsel; glæde over barnet 
og frygt: Kommer alt til at gå 
godt? Eller når man elsker; 
glæden over at være to og fryg-
ten for, at det skal forsvinde. 
Frygt og glæde følges ad i livet, 
vi glædes over noget, og vi 
frygter at miste det hele igen.

I fortællingen om opstandelsen 
hører vi om englen, som sidder 
inde i gravhulen. Vi hører, at 
englen glimtede som lyn, og 
dens tøj var hvidt som sne. 
Der er altid engle med i de store 
fortællinger i Bibelen. De ste-
der i Jesu historie, hvor der sker 
noget skelsættende - der, hvor 
der er både frygt og glæde med, 
da er der også engle med. Da 
Maria får beskeden om, at hun 
skal være mor, ved fødslen jule-
nat, ved opstandelsen. Engle 
hører til.

I fortællingen om opstandelsen 
hører vi om jordskælv og solda-
ter, der faldt om på jorden, som 
var de døde. Det er store og 
vældige hændelser. Det er næ-
sten ufatteligt med så mange 
store ting på én gang. Men der 
skal store armbevægelser til at 
beskrive det ufattelige. Der skal 
store armbevægelser til at be-
skrive opstandelsen.

Men hvad er opstandelse egent-
lig? Kan vi forklare opstandel-
sen? Det handler om en død, 
Jesus, som bliver levende igen. 
Men hvordan? Det, som vi ikke 
selv har nogen erfaring med, 
prøver vi at fange ind, at få styr 

KirKelig VejViser

tro, 
iKKe Vide



på, ved at kunne forklare det. Der-
for vil vi gerne kunne forklare og 
indfange opstandelsen.

Salmedigterne forsøger at gøre det 
ved at bruge en masse billeder: 
Grundtvig bruger ordene: »Påske-
blomst, hvad vil du her«, og kom-
mer ikke med mange forklaringer, 
men fastholder, at frelseren stod op 
af døde. Det samme i salmen »Tag 
det sorte kors fra graven« hvor 
Grundtvig bruger alle mulige bil-
leder: »Englevinger på vor grav«, 
»hun har fundet englesmilet«, osv.
Bibelselskabet bad Jonas H. Peter-
sen fra Hymns from Nineveh om at 
skrive om tro, tro på opstandelse. 
Han lader Jesus føre ordet:

Jeg ved, I tror på tiden og kroppen
og efter det: Ingenting,
og at tro på andet er
70.000 favnes kvantespring.
Jeg ved, I tror, det er håbløst at håbe
og decideret vanvittigt at tro
- en vanvittig tro -
Jeg går gennem Dødsrigets porte
ad en vej, som I ikke forstår.
Tro det og håb det;
sov ikke hen i sorgen:
Jeg går selv Vejen ud igen!

Det er svært at beskrive påskemor-
gens under. Det er svært at beskrive 
opstandelsen. Det er svært at fatte 
det ufattelige, at en død er opstået.

Salmedigterne, både de klassiske og 
de moderne, har det svært. Vi kristne 
har det svært med at indfange mirak-
let. Men det er vel miraklets natur, at 
det ikke kan indfanges. Det er jo et 
under, en overnaturlig hændelse. Og 
et mirakel er uforklarligt. 

Sådan er det med opstandelsen – 
den kan og skal ikke forklares!
Så lad os stoppe med at forklare op-
standelsen ihjel. Lad os ikke forsøge 
at indfange det helt igennem my-
stiske, så reducerer vi nemlig det 
mystiske til noget, der kan indfan-
ges og sættes på formel.

Lad ikke Gud blive reduceret til 
noget, vi kan fatte, eller noget, vi 
allerede kender til; det ville være at 
gøre Gud til menneske.
Og det er vel i virkeligheden essen-
sen af det hele. At vi ikke skal for-
stå, men tro.
Biskop Peter Skov-Jakobsen sagde 
det så fint i forbindelse med sagen 
om Per Ramsdal: »Ja, jeg tror, at 
han opstod fra de døde. Men bliv 
mig fra livet med al den snak om 
biologi og fysik«.

Trine Gjørtz

Hele pointen 
er, at det
guddommelige 
og det 
menneskelige
er knyttet 
sammen 
i Kristus

“

Redaktion:  

Gunhild Olesen Møller
tlf. 2332 9210 
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aKtiViteter

oVerBliK (se i øvrigt opslagene)

mArts
Torsdag  d.  12.  kl.  19.30  Sangcafe i Menighedshuset i Vils.
Tirsdag  d.  17.  kl.  17.00   Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke.
Tirsdag  d.  24.  kl.  19.00  Alle kirker synger i Blidstrup kirke.

April
Torsdag  d.  23.  kl.  19.30  Thomas Buttenschøn på Blidstrup efterskole. Se opslag.
Søndag  d.  26.  kl.  10.15  Konfirmation i Øster Assels kirke.
Søndag  d.  26.  kl.  14.00  Vi fejrer Carl Nielsens 150 års-dag. Se opslag.

mAJ
Søndag  d.  10.  kl.  10.15  Konfirmation i Vejerslev kirke
Mandag  d.  18.  kl.  19.00  i Vester Assels kirke. Håndværkerkoret medvirker. Se opslag.
Onsdag  d.  20.  kl.  19.00  Aftenvandring med Susanne Overgaard fra Blidstrup kirke. Se opslag.
Tirsdag  d.  26.  kl.  9.00  Morgensang i Vester Assels kirke som led i pilgrimsvandringen. Se opslag.
Søndag  d.  31.  kl.  9.00  Pastoratsudflugt starter med gudstjeneste i Øster Assels kirke. Se opslag.

JuNi
Søndag  d.  14.  kl.  14.00  i Øster Assels i anlægget ved borgerhuset. Se opslag.
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pilgrimsVandring
Igen i år vil der være mulighed for at deltage i 
pilgrimsvandring her på vores dejlige ø. Og turen 
kommer igen i år forbi en af vore kirker, nemlig 
Vester Assels kirke den 25. maj, hvor pilgrimmene 
skal overnatte. Tirsdag morgen den 26. maj kl. 9, 
vil der være morgensang i Vester Assels kirke, hvor 
alle er hjerteligt velkomne. Turen finder sted i den 
sidste uge af maj, og man kan finde flere oplysnin-
ger her: www.pilgrimmors.dk

spagHetti- 
gudstjeneste
Spaghetti gudstjeneste 
tirsdag den 17. marts kl. 17.00. 

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste, og bagef-
ter spiser vi spaghetti i Menighedshuset i Vejerslev. Vi 
slutter kl. 18.30. Det er gratis at deltage.

Børnekoret deltager.

sangcafé
den 12. marts kl. 19.30

Det er efterhånden ved at være en god tradi-

tion, vi har fået sat i gang med vores Sang-

café. Vi synger det bedste, vi har lært og når 

ca. 25 sange hver gang.

Af og til er der nogle, der fortæller om hvor-

for, de er særligt glade for en bestemt sang.

Vi syntes dog, at vi manglede de nye Højsko-

lesangbøger, og Menighedsrådet har derfor 

indkøbt dem, så vi nu kan komme i gang med 

en masse af de nye sange, hvor mange af dem 

er nogle, vi både kender og elsker allerede.

Vel mødt til en hyggelig stund i menig-

hedshuset.

Det koster 30 kr. for ost og rødvin.
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Koncert med 
Britta Krarup mØller

i Vester Assels kirke, søndag d. 26. april kl. 14.00

I år er det 150 år siden, at Danmarks aller-
største komponist Carl Nielsen blev født.
Jubilæumsåret vil blive markeret alle 
steder i Danmark og også uden for Dan-
marks grænser.

I Vester Assels kirke vil vi fejre Carl Niel-
sens fødsel med en koncert med sopranen 
Britta Krarup Møller. Orgel og klaverled-
sagelse Conny Cold.

Britta er morsingbo. Hun stammer fra Vejer-
slev og bor i dag med sin familie i Holstebro.
Hun er uddannet på Nordjysk Musik-
konservatorium hos Dorthe Steensgaard 
og Annette Bo Nielsen. Hun har derud-
over deltaget i masterclass hos Friedrich 
Gürtler, Lorraine Nubar samt Jan Lund 
- og har modtaget undervisning hos pro-
fessor Peer Birch over en årrække.
Britta har en omfattende koncertvirk-
somhed og medvirker ofte ved forskellige 
arrangementer, både kirkelige og verds-
lige. Hun underviser i sang og drama 
på Orkesterefterskolen i Holstebro og er 
desuden korleder for både børne-  og voksenkor. Endelig er hun 
fast ansat kirkemusiker ved Mejrup kirke i Holstebro.

Vi vil lytte til Brittas smukke stemme, når hun synger dejlige 
sange med Carl Nielsens melodier. Vi skal sammen synge de 
smukke sange og salmer. Sangene bliver bundet sammen af for-
tællinger om Carl Nielsen liv og virke. Efter koncerten er der 
kaffe i våbenhuset.

Vel mødt til en dejlig forårskoncert med Carl Nielsen og Britta 
Krarup Møller.

Koncerten er gratis og alle er velkommen.

Conny Cold

aftengudstjeneste 
Håndværkerkoret medvirker i Vester Assels Kirke og For-
samlingshus mandag den 18. maj kl. 19.00. Aftenen star-
ter med gudstjeneste ved sognepræst Trine Gjørtz. Det er ef-
terhånden blevet en tradition, at Håndværkerkoret gæster  
Vester Assels, og vi ser frem til atter at byde koret velkomment. 
Koret har et meget alsidigt repertoire, hvori indgår både danske 
og udenlandske sange. Vester Assels Menighedsråd er vært ved 
kaffen i forsamlingshuset.

Blidstrup-
fortællinger

Onsdag den 20. maj kl. 19.00
får vi besøg af Susanne Overgaard, 
der vil fortælle om Herregården 
Blidstrup og Blidstrup sogn. Af-
tenen vil i særlig grad handle om 
land og folk, og vi går rundt i 
landskabet, hvor vi vil bevæge os 
ned i lavningen og op imod Emb. 
Som det er de fleste bekendt er 
Susanne Overgaard en fantastisk 
fortæller, og hun har en stor viden 
om vores område, som hun med 
glæde deler ud af. Husk fornuftige 
travesko og klæd jer efter vejret.
Der vil være kaffe og en småkage i 
kirken efter turen rundt.

Britta Krarup Møller

Conny Cold

frilufts-
gudstjeneste

Vi holder fast i traditionen og hol-
der Friluftsgudstjeneste i Øster 
Assels. I år er det søndag den 14. 
juni kl. 14.00. Rene Mouritsen og 
Mikael Fisker kommer og under-
holder, og der vil som noget nyt 
være særlig underholdning for bør-
nene efter gudstjenesten.

Menighedsrådet er vært ved kaffen.
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Konfirmationer i sydmors  
pastorat foråret 2014

I lighed med tidligere år, vil der være mulighed for i forbin-
delse med konfirmationen at lægge telegrammer i våbenhuset.

Følgende konfirmeres 
den 26. april kl. 10.15 i Øster Assels kirke 
• Josefine Bisgaard, Møllebjerget 9, Øster Assels
• Katja Nyring, Stadionvej 32, Øster Assels
• Ditte Louise Olesen, Møllersmindevej 8, Øster Assels
• Mathilde Pedersen, Hovedstrædet 35, Vester Assels 
• Mathias Sørensen, Hesterøroddevej 32, Øster Assels
• Jacob Haaning Munk Thomsen, Højgårdsvej 3, Øster Assels

Følgende konfirmeres 
den 10. maj kl. 10.15 i Vejerslev kirke
• Lea Østergaard Sørensen, Bjørnsagervej 13, Vils
• Agnete Mark Iversen, Gammelvold 12, Vils
• Alberte Villadsen, Smedebjergevej 105, Vils  
• Jakob Skou Pedersen, Præstegårdsvænget 1 A, Vils
• Jonathan Nyby Kibsgaard, Nørrealle 14, Vils 
• Mathias Bisgaard Spanggaard, Smedebjergevej 7, Vils 
• Frode Møller, Smedebjergevej 75, Vils

udflugt
til Vedersø 

og Nørre Vosborg

Igen i år arrangerer vi en udflugt 

for hele pastoratet. I år går turen 

sydpå, hvor vi skal besøge Nørre 

Vosborg og Vedersø Præstegård.

Vi begynder med en gudstjene-

ste i Øster Assels kirke kl. 9. Vi 

tager en sandwich med på turen, 

og spiser sammen, inden vi er til-

bage ved 20-tiden.

Vi havde en dejlig tur sidste år 

og håber, at mange har lyst til at 

deltage.

Se nærmere efter opslag, når ti-

den nærmer sig.

spiseKluB i VejersleV menigHedsHus
Vi er med i et spændende pilotprojekt: Spiseklub.

Det er et samarbejde mellem Kom munen, Borgerforeningen og menighedsrådet i 
Vejerslev. Spiseklubben er for ældre, småt spisende borgere. 

Vi mødes den sidste tirsdag hver måned kl. 11.30. Når man først er med, er man auto-
matisk tilmeldt madordningen, og man bedes kontakte en af de frivillige ved afbud.

To hold frivillige står for det praktiske. Der er hver gang lidt sang og underhold-
ning og altid god snak, mens vi nyder maden.

Maden leveres af Skovparken og koster 50 kr. pr. gang.

Nærmere oplysninger hos Ruth Sejersen 9776 7192 eller Inge Larsen 2175 2166.
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renoVeringen igen igen
Jeg skrev i sidste nummer af kirkebladet, at vi 
håbede, at renoveringen ikke ville påvirke kirke-
gængerne i Øster Assels.

Det viser sig desværre ikke helt at holde stik.
Vi fik uden problemer udskiftet den store, tvær-
gående bjælke i kirkerummet, helt ind mod tår-
net. Men det har desværre vist sig, at yderligere 
to bjælker har skader, der rækker ind i kirke-
rummet. De skal ikke skiftes hele vejen over, 
men kan skarres sammen et stykke inde i kirke-
rummet. Men det betyder, at der skal sættes en 
støvvæg op, så der ikke kommer snavs m.v. ind i 
kirken, hvilket igen betyder, at orglet ikke kan 
anvendes.

Vi har derfor besluttet, at indtil denne støvvæg 
er nede igen, bliver gudstjenesterne flyttet til 
Blidstrup kirke. Vi sørger for, at der er kirkebil 
til at køre jer over til Blidstrup og hjem til Øster 
Assels igen.

Hvis alt går efter planen, skulle kirken være til-
gængelig igen for gudstjenester omkring 1. 
april. Kig på gudstjenestelisten i avisen.

Og husk, at vi er en del af Sydmors pastorat, hvor 
der er gudstjeneste hver søndag. 

Vi glæder os til at se dig.

Kirsten Sanders

en KrØllet 
Historiefortæller
Torsdag den 23. april kl. 19.30

Mange kender Thomas Buttenschøn for sit store, 
krøllede hår. Men ligeså mange har lagt mærke til 
de krøllede historier, der i de senere år har hvirvlet 
ud af sangskriverens hoved. En sang som »Smukkere 
end smuk« skabte et gennembrud for sangsnedke-
ren. Men nu er bandet kørt i garage for en stund - og 
Buttenschøn forfølger sin lyst til at drage ud uden 
det store rockgear og sætte lyset på sin guitar, sin 
stemme - og de gode historier, han har på hjerte.

Dem kommer han med til Blidstrup Efterskole den 
23. april kl. 19.30. Her kommer han med en række 
spritnye sange fra sit femte album »Sange, Der Ikke 
Er Til Radioen«, som blandt andet handler om at 
flytte fra den pulserende københavnske stenbro til 
det sønderjyske grænseland, hvor han pludselig 
kunne se sit liv i et helt andet perspektiv - og slet 
ikke noget ringere...

Hans sange hand-
ler blandt andet om at 
tage betydningsfulde valg i livet og stå op for dem 
– prioritere familien, der tæller kone og to børn. 
Det kræver skarpe historier, fortalt i en cocktail af 
humor og alvor. Derfor blev hans nye turne til et 
oneman-show.

»Jeg glæder mig altid over, at der bliver lyttet. Det be-
tyder noget. Det siger mig, at jeg også her har noget 
værdifuldt at byde på. Jeg vil tættere på publikum, røre 
dem, udfordre dem og påvirke dem. De skal have lige 
så meget snak som musik«, siger Thomas Buttenschøn.

Så der er lagt op til muligheden for at komme 
helt tæt på et spændende menneske med noget på 
hjerte på Blidstrup Efterskole.

de skal have
lige så meget snak 
som musik“
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gudstjenester
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s.Marts Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels

Søndag den 29.
Palmesøndag 10.15

April
Torsdag den 2.
Skærtorsdag 10.15

Fredag den 3.
Langfredag 10.15

Søndag den 5.
Påskedag 10.15

Mandag den 6.
2. påskedag 10.15

Søndag den 12.
1. s. e. påske 9.00 AG

Søndag den 19.
2. s. e. påske 14.00

Søndag den 26.
3. s. e. påske

10.15 
Konfirmation

14.00
Koncert

Maj
Fredag den 1.
St. Bededag 9.00 MM

Søndag den 3.
4. s. e. påske 10.15

Søndag den 10.
5. s. e. påske

10.15
Konfirmation

Torsdag den 14.
Kristi himmelfart 10.15

Mandag den 18.
6. s. e. påske

19.00
Aftengudstjeneste
Håndværkerkoret 
medvirker. Kaffe i 
forsamlingshuset

Søndag den 24.
Pinsedag 10.15

Mandag den 25.
2. pinsedag 10.15

Søndag den 31.
Trinitatis

9.00
Sogneudflugt

Juni
Søndag den 7.
1. s. e. trinitatis 9.00 SS

Søndag den 14.
2. s. e. trinitatis

14.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag den 21.
3. s. e. trinitatis 10.15

Søndag den 28.
4. s. e. trinitatis 9.00 NN
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

demensafdelingen
14. april kl. 11  Gjørtz
12. maj  kl. 11  Gjørtz
16. juni  kl. 11  Gjørtz

Vejerslev ældrecenter
14. april kl. 14  Noer
12. maj kl. 14  Gjørtz
16. juni  kl. 14  Noer
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