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Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Det er ikke sjældent, jeg mø-
der mennesker, der gerne vil 
tale om det med at være med-
lem af folkekirken eller ej. 
Mange tror, at det ikke har 
nogen betydning, om man er 
medlem eller ej. 

Et af de steder, hvor det gør 
en stor forskel, er i forhold til 
begravelse eller bisættelse. 
Ved udmeldelse fraskriver 
man sig retten til kirkelig be-
tjening. Så melder man sig 
ud, er det vigtigt, at man for-
tæller det til de nærmeste på-
rørende. Ellers risikerer man, 
at de står i en meget vanske-
lig situation, hvis man dør, 
og præsten ifølge reglerne er 
nødt til at sige nej til at med-
virke ved begravelsen. 

Kun undtagelsesvist vil præ-
sten sige ja til at medvirke 
imod afdødes ønske. Desuden 
er det mange steder dyrere at 
få de ydelser, der knytter sig 
til en begravelseshandling. 

Der er flere gode grunde til at 
være medlem end ikke-med-
lem. Jeg har blandt andet set 
følgende nævnt:

• Hvis du glæder dig over, at 
Folkekirken bruger tid, kræf-
ter og penge på at unge kan 
gå til minikonfirmand og 
konfirmationsforberedelse for 
at lære om den danske kul-
turarv

• Hvis du vil være med til at 
støtte, at de mange, smukke 
kirkebygninger fortsat kan 
stå velholdte i landskabet

• Hvis du tror, at der er mere 
at sige om tilværelsen end 
det, videnskaben og fornuf-
ten kan levere af forklaringer

• Hvis du mener, at de ånde-
lige, kulturelle og menneske-
lige værdier, kirken står for, 
er væsentlige 

• Hvis du vil have, at der er 
et sted, hvor alle er velkom-
ne, også dem, der søger og 
tvivler – et sted, hvor sandhe-
den ikke er fastlåst, men i be-
vægelse

• Hvis du er glad for, at der i 
det mindste er ét sted, hvor 
man altid kan gå hen og tale 
med en, uden at det skal regi-
streres og journalføres. 

• Hvis du har oplevet, at du 
selv eller andre har fået hjælp 

Vi bærer kirken sammen

MOBILEPAY
Husk, at du kan indbe-
tale penge til vores for-
skellige indsamlinger på 
vores MobilePay num-
mer: 89454.
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af præsten, da man oplevede et 
pludseligt og uventet dødsfald. 

• Hvis du synes, det er vigtigt, at 
der arrangeres ting for ældre eller 
ensomme – f.eks. spiseklub eller 
ældreeftermiddage.

• Hvis du synes, det er vigtigt, at 
der arrangeres foredrag, koncer-
ter, fastelavns- og adventsfester.

• Hvis du synes, at vores kristne 
kultur fortsat skal være bærende i 
vores liv, og året stadig skal ind-
deles i påske, pinse, advent og jul.

I de senere år har der været en del 
debat om udmeldelser af folke- 
kirken, anført af Ateistisk Sel-
skab, der har ført en meget in- 
tens kampagne for at få danskerne 
til at melde sig ud af kirken – un-
derforstået: Fordi de ikke kan 

bruge den og dens tilbud til noget. 

Og selv om selskabet i sin mar-
kedsføring har haft travlt med at 
fremhæve, hvor mange danskere, 
der har lyttet til deres opfor-
dring, viser erfaringen, at antal-
let af udmeldelser faldt til det 
normale – som ikke er alarme-
rende højt – i næsten selvsamme 
øjeblik, som Ateistisk Selskab 
indstillede skydningen. 

De tal, der blev brugt i kampag-
nen, var heller ikke retvisende. 
De byggede nemlig på tal fra 
Danmarks Statistik, som medta-
ger det samlede befolkningstal i 
Danmark – altså også de borgere, 
der er kommet til landet udefra 
og som ikke er kristne – og der-
med heller ikke medlem af folke-

kirken. Renser 
man tallene, 
viser det sig, at 
faldet i antallet af medlemmer 
næsten er konstant – lavt – gen-
nem de seneste mange år. Der er 
flere, der melder sig ud i de større 
byer, mens man på landet i me-
get høj grad holder fast ved fol-
kekirken og det grundlag, den 
står på. Og det kirken tilbyder.

Kirken er overalt i vores tilvæ-
relse, og skal den fortsat være 
det, så må vi stå sammen om den 
og alle bidrage til fællesskabet. 

Sådan er det at være medlem af 
en forening – sådan er det at være 
medlem af folkekirken – Vi bæ-
rer sammen!

Trine Gjørtz, sognepræst

Vi bærer kirken sammen

Kirken er overalt i vores 
tilværelse, og skal den fortsat 
være det, så må vi stå  
sammen om den og alle  
bidrage til fællesskabet

“



AKTIVITETER

4

MATADOR I ORD OG TONER 
Hvad får man, når man blander forkærligheden for Ma-
tador med passionen for musik og interessen for histo-
rie? Man får »Matador i ord og toner – et koncertforedrag.«

Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudfor-
sket område, som den midtjyske duo Toner af Guld 
med stor entusiasme har kastet sig over. Tidens toner 
med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler 
og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, 
vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes 
bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder 
samt indslag på Postgaarden af finkulturel karakter. 
Toner af Guld – der er ægteparret Helle og Dynes 
Skovkjær; hun er klassisk sopran og han bedemand – 
guider publikum på en musikalsk tidsrejse fra 1929-
1947, hvor genrerne er bredt repræsenteret med alt fra 
operette til revyviser og jazz. 

Numrene bindes sammen af små fortællinger om TV-
succesen, musikken og perioden, og de integrerede fæl-
lessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms 
sølvbryllupspoesi på »Sølvstænk i det gyldne hår«. 

»Matador i ord og toner« – koncertforedrag i Vester Assels 
Kirke tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i Vester Assels Kirke. 
Der er våbenhuskaffe bagefter.

OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

MARTS
Tirsdag  d.  20.  kl. 19.00:   »Matador i ord og toner« –  koncertforedrag i Vester Assels Kirke.  

Der er våbenhuskaffe bagefter.
Onsdag d. 21. kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke (i stedet for d. 8. marts).

APRIL
Tirsdag d. 10. kl. 14.30:   Gudstjeneste i Vejerslev kirke. Menighedsrådet indbyder til kaffe  

i menighedshuset bagefter
Torsdag  d.  12.  kl. 17.00:   Hvad skal der ske med vores kirkegård i Øster Assels? 

Foregår på kirkegården og derefter i forsamlingshuset.
Søndag  d.  29.  kl. 10.15:  Konfirmation, Vejerslev Kirke

MAJ
Søndag  d.  13.  kl. 10.15:  Konfirmation, Vejerslev Kirke
Mandag  d.  14.  kl. 19.00:   Forårskoncert med Håndværkerkoret i Vester Assels Kirke.  

Derefter underholdning og kaffe i forsamlingshuset
Mandag  d.  21. kl. 14.00:  Friluftsgudstjeneste, Øster Assels. Bagefter petanque.

JULI
Søndag  d.  15.  kl. 13.30:  Havnegudstjeneste, Sillerslev Havn

Dynes og Helle Skovkjær underholder  
med musikken fra den tidsperiode,  
som tv-serien Matador foregik i
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Stof til næste kirkeblad 
(juli, august, september) afleveres hos  
 redaktionen  senest d. 26. april 2018. 

Kirkebladet omdeles i uge 23.

ÅRETS 
KONFIRMANDER

Følgende konfirmeres i Vejerslev Kirke i 2018:

29. april ved den alm. højmesse kl. 10.15:

•  Kasper Futterup Søndergaard,  
Skarntydevej 4, Vejerslev, 7980 Vils

13. maj kl. 10.15:

•  Stiven Hansen, Svinget 7,  
Vester Assels, 7990 Øster Assels

•  Casper Neergaard Gregersen,  
Ringsborgvej 4, Vejerslev, 7980 Vils

•  Rasmus Vester Boll,  
Smedebjergevej 5, 7980 Vils

•  Daniel Buchhave Mortensen,  
Kalundborgvej 19, Vejerslev, 7980 Vils

•  Isabella Nicoline Josefsen, Kærvænget 6, 
Vester Assels, 7990 Øster Assels

•  Emma Gilling Poulsen,  
Kridtvej 25, Vejerslev, 7980 Vils

•  Frederikke Bisgaard,  
Møllebjerget 9, 7990 Øster Assels

•  Malene Johansen Nygaard,  
Søndenom 10, Emb, 7990 Øster Assels

FREMTIDENS KIRKEGÅRD 
I ØSTER ASSELS: 

SIG, HVAD DU MENER
Menighedsrådet inviterer til sognemøde på kir-
kegården og derefter i forsamlingshuset i Øster 
Assels, hvor vi vil fortælle om de planer og ideer, 
som vi har med kirkegården. 

Med fraflytningen fra byen bliver der langsomt 
lidt for megen luft på kirkegården, og den ser 
mere »ubeboet« ud. Det vil vi prøve at råde bod 
på ved at ændre strukturen på kirkegården, så 
den bliver mindre parkagtig og mere præget af 
natur og hygge.

Kom og giv dit besyv med og fortæl, hvad der 
betyder mest for dig, når du kommer på kirke-
gården. 

Der serveres smørrebrød under mødet.

Sognemøde: Hvad skal der ske med  
vores kirkegård i Øster Assels? 
Torsdag den 12. april kl. 17.00 på kirkegården  
og derefter i forsamlingshuset

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 21. marts kl. 17.00  

i Vejerslev kirke
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AKTIVITETER

NYT MOBILEPAY- 
NUMMER

Nu bliver det endnu nemmere at huske at do-
nere penge, f.eks. til Skjult Nød på Sydmors, 
for nu behøver du kun at huske fem gode tal, 
nemlig 89454.

GUDSTJENESTE TIL HAVNEFESTEN
I forbindelse med Havnefesten på Sillerslev Havn 
holdes der også i år gudstjeneste i teltet på havnen. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og kagebord. Det 
plejer at være en velbesøgt gudstjeneste. 

Læs mere i dagspressen om arrangementet.

Havnegudstjeneste, Sillerslev Havn  
søndag den 15. juli kl. 13.30

Der plejer at  
være godt fremmøde til 

havnefest-gudstjenesten.

Friuftsgudstjeneste
Igen i år holder vi friluftsgudstjeneste  

i Øster Assels ved Borgerhuset.  
Det bliver 2. pinsedag, mandag den 21. maj.

Efter gudstjenesten og kaffen bliver der lejlighed 
til at prøve at spille petanque. Nogle af  

medlemmerne af Sydmors Petanqueklub  
kommer og instruerer. 
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Igen i år er der mulighed for at deltage i pilgrimsvan-
dringen på Mors – som efterhånden er blevet en 
etableret del af det kirkelige og kulturelle liv på øen. 
Det trækker hvert år fuldt hus, når turen går rundt 
på øen, hvor flere af kirkerne er stationer undervejs. 
Også i år går turen forbi Vester Assels Kirke – det 
er lørdag den 27. maj, hvor pilgrimsvandrerne når 
Vester Assels Forsamlingshus sidst på eftermiddagen 

og herefter får deres pilgrimsstempel i kirken. Og 
så er der ellers aftensmad og musik at styrke sig på, 
inden turen går videre dagen efter.

Søndag morgen er der så morgensang i Vester Assels 
Kirke kl. 9.00, hvor alle er velkomne til at deltage.

Det er muligt at få flere oplysninger om pilgrimsar-
rangementet på www.pilgrimmors.dk

PILGRIMME KOMMER FORBI

FORÅRSKONCERT MED HÅNDVÆRKERKORET
Det er efterhånden blevet en 
tradition, at Håndværkerkoret 
holder forårskoncert i Vester 
Assels. Og som tidligere er der 
først koncert i kirken, og deref-
ter fortsætter tonerne i forsam-
lingshuset, når koret ledsager 
kaffen, kagen og snitterne. Ko-
ret er i fuld gang med at øve til 
forårets koncerter og lover, at der 
både er gamle og nye melodier 
på programmet – og fællessang i 
forsamlingshuset.

Der er ikke gudstjeneste i for-
bindelse med arrangementet i 
kirken.

Håndværkerkoret giver koncert den 
14. maj kl. 19.00 i Vester Assels 
kirke og forsamlingshus

Håndværkerkoret er klar til at  
underholde i Vester Assels til maj



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
10. april kl. 14.30 Vejerslev kirke
Kaffe i menighedshus bagefter
 8. maj kl. 11.00  Gjørtz
26. juni kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
10. april kl. 14.30 Vejerslev kirke
Kaffe i menighedshus bagefter
 8. maj kl. 14.30  Gjørtz
26. juni kl. 14.30  Noer
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Marts Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 18. marts 
Mariæ Bebudelse 10.15

Onsdag 21. marts 17.00

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

Søndag 8. april 
1. s e. påske 10.15

Tirsdag 10. april 14.30

Søndag 15. april
2. s. e. påske 10.15

Søndag 22. april
3. s. e. påske 

9.00 
JAH

Fredag 27. april
Bededag 

9.00 
LKR

Søndag 29. april
4. s. e. påske 

10.15
Konfirmation

Maj
Søndag 6. maj 
5. s. e. påske 10.15

Torsdag 10. maj
Kr. himmelfart 10.15

Søndag 13. maj 
6. s. e. påske 

10.15
Konfirmation

Søndag 20. maj
Pinsedag  10.15

Mandag 21. maj
2. pinsedag 

14.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag 27. maj
Trinitatis

9.00 
Pilgrim

Juni
Søndag 3. juni
1. s. e. trin. 

14.00
JAH

Søndag 10. juni
2. s. e. trin. 10.15

Søndag 17. juni
3. s. e. trin. 10.15

Søndag 24. juni
4. s. e. trin.  10.15
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