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Sognepræst Trine Gjørtz:  
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e-mail: tg@km.dk · Mandag fri.

VEJERSLEV SOGN
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 · 
7980 Vils · 2168 2649

Kirkeværge Kristian Roesen · 
Bjørnsagervej 18, 7980 Vils · 5125 8329

Kasserer Jørgen Paaske Jensen ·  
Smedebjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320

Kontaktperson Elin Vilsgaard · 
Åbrinken 4, 7980 Vils · 2824 7234

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesanger Karin Røntved · 2264 5352

Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788

Gravermedhjælper  
Margit Svenningsen · 2426 7394

ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP 
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  · 
7990 Øster Assels · 2121 3091

Kirkeværge (Blidstrup)  
Kjeld Gregersen · Blidstrupmark 12,  
7990 Øster Assels · 9776 4137

Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth · 
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4144

Kasserer Birgitte Landgrebe · 
Syrenvej 24, 7900 Nykøbing M. · 9776 4265

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesanger Karin Røntved · 2264 5352

Graver Flemming Futtrup · 4048 1550

Gravermedhjælper  
Inger Futtrup · 2146 5546 

VESTER ASSELS SOGN
Formand Gunhild Olesen Møller ·  
Strædet 38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10

Kirkeværge Rose Marie Mølgaard Jensen · 
Lervænget 10 · 2082 1398

Organist Conny Cold · 2423 6648

Kirkesanger  
Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Graver Henni Buur · 2170 6738

KIRKELIG VEJVISER

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. 2168 2649 
aehn@rn.dk eller 
vangsborg@mail.dk

Henrik Højgaard Sejerkilde 
(redaktør)  
henh@jfmedier.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

MOBILEPAY
Husk, at du kan indbe-
tale penge til vores for-
skellige indsamlinger på 
vores Mo-
b i l e P a y 
nummer: 
89454.

Stof til næste kirkeblad 
(juli, august, september)  

afleveres hos  
 redaktionen senest  

d. 23. april 2019.  
Kirkebladet omdeles  

i uge 23.

Håndværkerkoret  
i Vester Assels 
Håndværkerkoret har igen givet tilsagn om at gæste Vester Assels 
Kirke i forbindelse med deres sidste øveaften inden sommerferien. 
Datoen er den 6. maj kl. 19.00 i kirken. Korets dirigent, Anja Brej-
ner Højgaard, har trådt sine barnesko i Vester Assels, så besøget i 
fødebyen har i de senere år været en tilbagevendende begivenhed. 
Siden sidst er Anja for øvrigt tiltrådt et job som leder af Skive Mu-
sikskole - et job, hun er rigtig glad for.

Håndværkerkorets repertoire er en blanding af nyt og gammelt, samt 
fællessange. Det er en fornøjelse at høre det dygtige kor, der forstår at 
sprede livsglade og stemning. Der er ikke gudstjeneste denne aften. 
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe i forsamlingshuset.

Gunhild Olesen Møller

Håndværkerkoret synger i Vester  
Assels Kirke den 6. maj
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Sådan spurgte en af konfirman-
derne en tidlig januar morgen i år.

De var mødt ind i den mørke 
vinter, og efter vores sædvanlige 
kom-i-gang-snak og vores lille 
faste andagt med en salme, Fa-
dervor og Trosbekendelsen, skul-
le vi i gang med arbejdet.

Vi havde læst tegneserien »Men-
neskesønnen« af Peter Madsen. 
Konfirmanderne havde været flit-
tige med gruppearbejdet, og da 
jeg spurgte, om de havde lært no-
get nyt af at læse historien om Je-
sus og arbejde med det i gruppen, 
var det, en af konfirmanderne 
sagde: »Vi hører altid om, at Jesus 
stod op fra de døde. Men hvad 
skete der egentlig bagefter?«

Det blev et wake-up call for mig.

For jeg må med skam bekende, at 

det altid har været mig meget 
magtpåliggende at forklare kon-
firmanderne, at Jesus opstod – og 
hvor vigtigt det er for os.
For med Kristi opstandelse har vi 
fået del i syndernes forladelse og 
det evige liv.

Men hvad så bagefter?

GODT SPØRGSMÅL!

På vejen til Emmaus møder nog-
le af disciplene den opstandne 
Mester. De genkender ham ikke i 
første omgang, men mærker, 
hvordan hjertet brænder i dem, 
da han taler til dem. De inviterer 
ham indenfor, og da han bryder 
brødet til aftensmåltidet, gen-
kender de ham.

Han siger, at de skal fortælle om 
alt, hvad de har hørt, set og ople-
vet; Jeg vil sende Helligånden til 

jer, sådan som min Far har lovet. 
Men I skal forholde jer i ro her i 
byen, indtil I er blevet udrustet 
med kraften fra Gud!

Så enkelt er det. Jeg er her end-
nu, siger han efter opstandelsen. 
Og de skal udrustes med Hellig-
ånden. På den måde skal budska-
bet bæres ud i verden. 

Vi fejrer opstandelsen i påsken, 
og vi fejrer Helligåndens komme 
i pinsen. Helligånden, der fylder 
os med glæde og livsmod, så vi 
med frimodighed kan gå ud i 
verden og være 
noget for hin-
anden!

Trine Gjørtz, 
sognepræst

Hvad skete der egentlig
efter opstandelsen?

På vejen til Emmaus møder nogle af 
disciplene den opstandne Mester



AKTIVITETER
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AFLØSNING UNDER SOGNEPRÆSTENS FRAVÆR
De seneste år har sognepræst Joan Amalie Holck 
og Louise Krogh Raahede (pt vikar Anne Holck) 
afløst under Trine Gjørtz’ ferie og fridage. Men 
det har vist sig, at det kan være vanskeligt at nå 
fra én kirke til den næste til tiden. 

Fremover vil Trine Gjørtz derfor indgå i et »bytte-
team« med sognepræsterne i Sydvestmors pasto-
rat. Teamet kan undertiden være udvidet til nabo-

præsterne i Frøslev og Lødderup pastorat. Men det 
vil primært væresognepræst Christian Berwald og 
Benedicte Tønsberg, I vil kunne møde til gudstje-
nester og kirkelige handlinger. Jeg er sikker på, at 
I vil tage godt imod dem – ligesom menigheden i 
Sydvestmors vil tage godt imod Trine Gjørtz.

Med venlig hilsen  
Mette Moesgaard Jørgensen

OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

APRIL

Søndag d. 28. kl. 10.15:  Konfirmation i Øster Assels Kirke.

Tirsdag  d.  30.  kl. 19.00:  »Sang og musik i kirkerne«, Vester Assels Kirke.

MAJ 

Lørdag d. 4. kl. 10.30:  Konfirmation i Vejerslev Kirke.

Mandag  d. 6.  kl. 19.00:   Håndværkerkoret synger i Vester Assels Kirke m. efterfølgende sang  
og kaffe i forsamlingshuset.

Søndag d. 12. kl. 10.15:  Konfirmation i Vejerslev Kirke.

JUNI 

Mandag d. 10. kl. 14.00:  Friluftsgudstjeneste m. petanque, Øster Assels.

GRAVSTEN – GIV DIT BESYV MED
Som vi skrev i kirkebladet for oktober til december 
2018, er vi i gang med omlægning af kirkegård og 
etablering af et egentligt lapidarium. Det er som 
beskrevet affødt af behov for ændring af gravsteds-
typer, og af krav fra kirkeministeriet om ikke at 
bruge midler på vedligehold af gravsteder, som ikke 
har betalende ejer. 

I den forbindelse vil menighedsrådet gerne invitere 
alle i menigheden til at komme med deres forslag, 
og begrundelser for dem, til hvilke sten og eller 
gravsteder vi skal søge om at få fredet.

Det er sådan, at vi skal sløjfe gravsteder, der ikke 
er fredede, og ikke har en betalende gravstedsejer. 

Vi har mulighed for at søge om fredning af sten el-
ler hele gravsteder, men det skal selvfølgelig være 
nogle, hvor det giver mening. Det kan være i form 
af noget specielt tidstypisk, som man ønsker at be-
vare. Det kan være fordi de/den afdøde har haft en 
speciel betydning i sognet, eller repræsenterer et 
specielt fænomen, ex. kan stillingsbetegnelser for-
tælle noget historisk om egnen. Eller det kan være 
fordi gravmindet er kunstnerisk bevaringsværdigt.

Menighedsrådet ved Vejerslev Kirke



NYE VEJKIRKER
Både Blidstrup Kirke og Øster Assels Kirke 
er nu blevet vejkirker (og også cykelkirker). Så 
sammen med Vester Assels er vi nu tre vejkirker 
på Sydmors.

Det betyder, at kirkerne – som de altid har væ-
ret – er åbne klokken 8-16 fra april til oktober, 
og at vi får sat skilte op, som viser til vejkir-
kerne, og der kommer foldere i kirkerne, som 
fortæller ikke kun om vores egne kirker, men 
om alle vejkirkerne i Jylland.

At vi også er cykelkirker betyder, at der er en 
cykelpumpe til rådighed for de besøgende.

Alt i alt håber vi, at dette tiltag vil betyde flere 
besøgende i vores dejlige kirker – og flere besø-
gende turister til Sydmors.

Kirsten Sanders
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MUSIKKEN RUNDT 
TIL KIRKERNE

Tirsdag den 30. april kl. 19.00 har vi »Sang 
og Musik i Kirkerne«.

Det er et nyt tiltag i Morsø Provsti, der er 
startet i eftersommeren 2018 som afløsning 
for »Alle Kirke Synger«, som vi også har 
haft for et par år siden i Vester Assels.

Det er en god anledning til at besøge andre 
kirker på Mors, og tilslutningen plejer at 
være god.

Gunhild Olesen Møller

ÅRETS 
KONFIRMANDER

Følgende konfirmeres den 28. april  
kl. 10.15 i Øster Assels kirke 

• Mia Pedersen

• Victoria Møller Bysted

• Naja Johanne Olesen

Følgende konfirmeres den 4. maj  
kl. 10.30 i Vejerslev Kirke

• Andreas Stenkilde

Følgende konfirmeres den 12. maj  
kl. 10.15 i Vejerslev Kirke

• Amalie Kræmmer Knattrup

• Dorthea Møller

• Elias Brinck Larsen

• Joachim Nørgaard Tang Mouritsen

• Julie Bodilsen

• Laura Alsing Nørskov

• Sisse Marie Sønder

• Tobias Aakmann Nielsen

• Jesper Odgaard

• Katrine Kibsgaard Østergaard

• Rasmus Odgaard Larsen

• Simon Alsing Nørskov

• Jeanette Bull

• Marcus Hvidbjerg Mikkelsen

• Philip Würtz 
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Første del af renoveringen  
af Blidstrup Kirke er overstået

Blidstrup Kirke er nu åbnet 
igen efter den veloverståede 
renovering af koret. Vi har 
fået lagt nyt blytag på koret, 
og samtidig har vi fået sikret 
hvælvingen over koret, som 
var begyndt at skride ud. 
Derudover har vi fået skiftet 
en hel del tømmer og har fået 
renset op i murkronerne. En-
delig har vi fået pudset hvælv 
og vægge op i koret og har 
fået kalket disse, så denne del 
af kirken nu står smuk og fin.

Billederne illustrerer enkel-
telementer fra den proces, vi 
har været igennem undervejs.

Hvis alt går vel, så vil vi al-
lerede 1. juli i år tage fat på 
anden del af renoveringen af kirken. Der er nemlig 
stadig en del ting, der skal laves.

Blytaget er tyndslidt både på skib og tårn, så det skal 
skiftes. Og samtidig med, at taget er fjernet, kan vi 
komme til at skifte en hel del tømmer, som trænger 

stærkt til fornyelse. Det drejer sig 
om spær i skibet og i tårnet, samt 
vigtigst af alt »kongen« i spiret, 
dvs. det allerøverste træværk i tårn-
spiret, som har det rigtig skidt.

Vi forventer, at anden del af reno-
veringen vil betyde, at kirken er 
lukket fra 1. juli i hvert fald til 31. 
december 2019.

Kirsten Sanders

Nordvæggen med revne

En af de bærende bjælker

Kalkmalerifragmenter fundet 
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DET EVIGE HÅB OM FORÅR
»Sig nærmer tiden, da jeg må væk...«

Skrev digterpræsten 
Steen Steensen Bli-
cher i 1838, da han 
– udover konstante 
penge- og ægte-
skabssorger – var ramt af længere-
varende, alvorlig sygdom. Der går 
klingende, bidende frost gennem 
linjerne: »Kyndelmisse slår sin 
knude/overmåde hvas og hård« 
– og man fornemmer, at det ikke 
kun er vinteren, der strenges, men 
også hans eget, sølle liv. Og det 
var dengang, der var vintre til!

Nu kan vi sidde indenfor i var-
men og kigge ud og tænde alt det 
elektriske lys, vi har lyst til for at 
oplyse den mørke tid. Mens dette 
skrives er vinteren nu langt fra 
hvas eller hård – måske er det et 
tilfælde, måske er det den globale 
opvarmning, der har skånet os fra 
snedriver og tocifrede frostgrader, 
men derfor kan vinteren alligevel 
godt være lang og mørk og træls.

Vi arbejder os igennem det – i 
mere end en forstand. I den al-
lermørkeste tid tænder vi stearin-
lyset og skutter os sammen, også 
selv om vi ikke fryser. Vi længes, 
længes efter lyset, efter solen og 
varmen.

Og selv om man ved årsskiftet 
godt kan glemme, at det nye års 
komme ikke er ensbetydende 
med, at vinteren er ovre; erfarin-
gen fortæller os næsten det mod-
satte – så kunne vi efterhånden 
mærke det, næsten i ryk: Det 
er vendt, det er ikke længere så 
mørkt, når vi tager på arbejde, og 
der er pludselig længere og læn-
gere tid i lys, når vi er hjemme 
igen.

Håbet.

Vi lever i håbet – og i forvisnin-
gen om, at ligegyldigt, hvor surt 
og mørkt det er, så vender det til-
bage. Lyset – og livet. Det liv, vi 
nu engang bedst lever: I de lyse 
timer, både helt bogstaveligt og 
i overført betydning. Vi kan have 
mørke stunder, hvor sorg og be-
kymringer knuger os. Men vi hol-
der alligevel godt fast i håbet om, 
at det bliver bedre. At det mørke 
’går over’ og forvandler vores liv 
og hverdag til lyse timer, hvor vi 
trækker vejret lidt lettere uden 
dynen af kulde og mørke liggen-
de tungt over os.

Vi siger, når vi er klemt, at vi 
’ikke kan få vejret’. At livets ud-
fordringer tager pusten fra os – og 
at de fleste af os gennemlever stor-

me i vores liv. Men når vi sidder 
der og mærker blæsten rive, håber 
vi. Vi har en kraft i os, der hjælper 
os tilbage i smult vande. Og som 
undervejs forsikrer os om, at den 
varme sol og den blide vind igen 
rammer os.

Når du læser dette, er foråret på 
vej – ja, som vejret efterhånden 
arter sig, er det næsten løsagtigt 
at gætte på, om vi allerede sidder 
uden for og nyder den spæde sol, 
selv om det endnu kun er tidligt 
på året – marts er som april listige 
måneder, man aldrig rigtig ved, 
hvor man har. Og vi kan glæde 
os over, at vi overkom endnu en 
vinters mørke. Men vi sidder på 
spring for at kaste os ud i livet og 
lyset. Og lytter til fuglene, som 
Blicher også gjorde i digtsamlin-
gen, hvor ”Sig nærmer tiden...« 
var den umuntre åbning. Siden 
fik hans øre tag i fuglesangen, og 
med den kom livet tilbage – til 
Blicher og til os.

Håbet er altid den utrættelige føl-
gesvend, der kan lede os gennem 
livet. En stemme, vi kan kalde på, 
men som i bund og grund altid 
har været med os derinde, et eller 
andet sted. Det er det, vi tror på.

Henrik Højgaard Sejerkilde



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
10. april kl. 11.00  Gjørtz
15. maj kl. 11.00  Gjørtz
12. juni kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
16. april kl. 14.30  Gjørtz
14. maj kl. 14.30  Noer
11. juni kl. 14.30  Gjørtz T
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Marts Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 31. marts
Midfaste 10.15

April
Søndag 7. april 
Mariæ bebudelse 10.15

Søndag 14. april 
Palmesøndag

14.00
JAH

Torsdag 18. april
Skærtorsdag 10.15

Fredag 19. april
Langfredag

10.15 Liturgisk
gudstjeneste

Søndag 21. april 
Påskedag 10.15

Mandag 22. april
2. påskedag 10.15

Søndag 28. april
1. s. e. påske

10.15 
Konfirmation

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

Søndag 12. maj
3. s. e. påske

10.15
Konfirmation

Fredag 17. maj 
Bededag 10.15

Søndag 19. maj
4. s. e. påske 10.15

Søndag 26. maj
5. s. e. påske 10.15

Torsdag 30. maj
Kristi himmelfart 10.15

Juni
Søndag 2. juni
6. s. e. påske

9.00
CRB

Søndag 9. juni
Pinsedag  10.15

Mandag 10. juni
Anden pinsedag 

14.00 Friluftsgudstj.
med petanque

Søndag 16. juni
Trinitatis søndag 

9.00
Pilgrim Mors

Søndag 23. juni
1. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 30. juni
2. s. e. trinitatis 10.15


