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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

Salmer: 
752 – 750 – 192 – 369 – 29.

Kære menighed, kære foræl-
dre, familie – mine kære kon-
firmander.

Så kom endelig dagen, som I 
har ventet på så længe. Vi er nu 
nået frem til målet – nemlig je-
res konfirmation.

Det har været et rigtig dejligt 
forløb med jer! Vi har lavet 
mange forskellige ting og ople-
vet mange ting: Vi har fløjet 
mellem trækronerne i min 
have, holdt gudstjeneste i tea-
tersalen, vi har været på en skøn 
tur til Blidstrup, til konfi-event 
i Thy, på udflugt til Viborg og 
så har I arbejdet.
Jeg synes I har været skønne at 
være sammen med og det har 
faktisk været rigtig skægt at 
lave vores kreative projekt, som 
I i dag får med hjem: Nemlig 
de billeder, som I har malet 
gennem hele forløbet.

Her har vi malet alle de emner, 
som vi har arbejdet med. Livets 
træ står selvfølgelig midt i bil-
ledet, og rundt om har vi malet 
stalden i Betlehem med stjer-
nen over, som symboliserer ju-
len; vi har malet påsken, dåben 
og nadveren. De allervigtigste 
ting i kristendommen. 

Da vi var på Blidstrup, var vi 
også til gudstjeneste. Og kan I 
huske, at vi alle fik et stykke 
tråd, som vi skulle folde til et 
kors, og som vi så satte på en 
bro. Den dag fik jeg Kjeld til at 
lave et kors magen til, til jer. 
Det sidder I nu med og det er 
en gave til jer fra mig. Det er en 
gave til jer, som jeg håber, I vil 
kigge på en gang imellem 
fremover.

Et kors kan symbolisere mange 
ting. Man bruger vendingen at 
stå ved en korsvej. Og det er jo 
et sted, hvor man skal vælge, 
hvilken vej man vil.

På den måde markerer korset, at 
man har et valg i livet, ja man 
har mange. Og I konfirmander 
har i de kommende år rigtig 
mange korsveje, hvor I skal væl-
ge. Skal jeg tage den eller den 
uddannelse, skal jeg flytte til en 
anden by, skal jeg i lære eller 
læse – mange, mange valg skal 
træffes og veje skal gås.
I dag vil jeg gerne fortælle jer, 
at korset kan fungere som nøg-
le. Og nu skal I høre en lille 
fortælling om hvorfor:

Dengang Adam og Eva blev 
smidt ud af Paradiset, fordi de 
havde spist af det forbudte 
kundskabstræ, satte Gud keru-
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ber med flammesværd foran para-
disporten, for at mennesker ikke 
skulle finde på at vende tilbage og 
spise af livets træ og leve evigt.
Der stod keruberne så, og ingen 
forstyrrede dem nogensinde. Ingen 
prøvede at bane sig vej forbi dem 
ind i den dejlige have. Men Lang-
fredag aften skete det, at et menne-
ske begav sig på vej, for at gå forbi 
de truende engle og lige ind i Para-
dis. Det var på Golgatha, at man-
dens vandring begyndte, og man-
den, der gik, var den røver, der 
hang på korset ved Jesu højre side. 
Han havde sagt til Jesus: »Husk på 
mig, når du kommer i dit rige.« 
Og Jesus havde svaret ham: »I dag 
skal du være med mig i Paradis«.

Og fordi røveren troede på det, Je-
sus havde sagt, gik han. For en sik-
kerheds skyld tog han Jesu kors 
med sig. Jesus var død og taget ned 
af korset, længe før røveren døde.
Røveren slæbte sig af sted fra 
Golgata op til himlens port. Men 
da han kom der, ville keruben ikke 
lukke ham ind. Der var ikke ad-
gang for mennesker, det burde rø-
veren vide, sagde keruben hårdt, 
som om ikke alle og enhver vidste 
hvor galt, det var gået i himlen, 
sidst der havde været mennesker.
Røveren insisterede, og han disku-
terede med keruben, for han vidste 
jo, hvad Jesus selv havde sagt til 
ham. Og Jesus var Guds søn, og 
mere end alle engle. Keruben holdt 
fast ved sit.
Da stillede røveren sig lige foran 
ham og sagde, idet han holdt korset, 
som han hidtil havde gemt bag ryg-
gen, foran sig. »Her er den nøgle, 
der lukker porten op«. Da keruben 

så korset, kastede den flammesvær-
det fra sig. Og korset passede som 
nøgle i himmelportens nøglehul.

Keruben åbnede, og røveren kunne 
gå lige ind. Den vej til Paradis, der 
blev spærret, da Adam og Eva blev 
jaget ud, den blev åbnet igen med 
Jesu kors.
Så som I kan høre, er korset et me-
get stærkt symbol. 

Det er derfor vi bruger det så me-
get. I dåben tegnes barnet med et 
kors, med Jesu kors over pande og 
hjerte, og med det mærke på sig, 
kan barnet gå forbi enhver, der vil 
hindre det i at gå ind i Guds rige. 
Korset er nøglen til Paradis – nu og 
altid.
I konfirmander har også i dåben 
modtaget den nøgle. I fik nemlig 
tegnet korsets tegn for ansigt og 
bryst før selve dåben. I har også, 
gennem konfirmationsforberedel-
sen forhåbentlig fået en lille vejled-
ning til, hvad det er for en tro, nøg-
len passer til. 

Og jeg håber at I, når I lever jeres 
liv, vil opleve at kristendommen og 
troen på Gud, kan hjælpe jer i jeres 
tilværelse.

Til lykke med jeres konfirmation – 
og jeres nøgle til det evige liv. Tak 
for denne gang og jeg håber I får en 
rigtig dejlig dag! Amen.

Trine Gjørtz

langfredag
aften skete det, 
at et menneske
begav sig på vej, 
for at gå forbi de 
truende engle og 
lige ind i paradis

“

Redaktion:  

Gunhild Olesen Møller
tlf. 2332 9210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk

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

Anny Nielsen 
tlf. 2168 2649 
aehn@rn.dk eller 
Vangsborg@mail.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad 
(oktober, november, december) 

afleveres hos redaktionen  
senest den 24. juli 2015.

Kirkebladet omdeles 
i uge 36.
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aKtiViteter

oVerBliK (se i øvrigt opslagene)

JuNi
Søndag  d.  14.  kl.  14.00  i Øster Assels i anlægget ved borgerhuset. Se opslag.

Juli
Søndag  d.  5.  kl.  13.00  Gudstjeneste ved Havnefest i Sillerslev

AuguSt
Søndag  d.  16.    Friluftsgudstjeneste i præstens have kl. 14. Se opslag.
Onsdag  d.  26.    i Menighedshuset, Smedebjerge 50, Vils kl. 19 konfirmandindskrivning

SeptemBer
Søndag  d.  6.    Høstgudstjeneste i Blidstrup kirke kl. 10.15. Se opslag.
Torsdag  d.  10.    i Menighedshuset, Smedebjerge 50, Vils kl. 13.40 
     Minikonfirmander. Se opslag.
Søndag  d.  13.    Høstgudstjeneste i Øster Assels kirke kl. 10.15. Se opslag.
Søndag  d.  20.    Høstgudstjeneste i Vejerslev kirke kl. 10.15. Se opslag.
Søndag  d.  27.    i Vester Assels kirke  kl. 19. Se opslag.

friluftsgudstjeneste 
VejersleV

Friluftsgudstjenesten blev sidste år flyttet fra Smede-
bjerge til præstens have, da der ikke lige for tiden er 
noget børnedyrskue. Vi har tænkt os, at der kan ska-
bes en ny god tradition, så kom endelig af huse alle 
mand og mød op til en forhåbentlig hyggelig efter-
middag i godt selskab søndag d. 16. august kl. 14. 

Det kommer til at foregå i præstens have, hvor me-
nighedsrådet sørger for borde og stole/bænke. Vi 
sørger også for, at I har teksten til de sange/salmer, 
som vi gerne vil synge og musik dertil. Man skal 
selv medbringe service og brød nok til eget forbrug. 
Vi vil foreslå, at det medbragte kaffebrød samles til 
et stort kagebord, hvorfra alle kan forsyne sig efter 
smag og behag.

frilufts-
gudstjeneste 
Øster assels

Vi holder fast i traditionen og holder Fri-

luftsgudstjeneste i Øster Assels. 

I år er det søndag den 14. juni kl. 14. 

Rene Mouritsen og Mikael Fisker kom-

mer og underholder. Menighedsrådet er 

vært ved kaffen.
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Konfirmander
Undervisningen af konfirmander begynder den 8. september. Jeg 
indkalder til et indskrivningsmøde den 26. august kl. 19.00 
i Vejerslev Menighedshus, hvor jeg glæder mig til at hilse på jer 
alle sammen – både konfirmander og forældre. Så sæt kryds i ka-
lenderen allerede nu, da det er et vigtigt møde.

mini-
Konfirmander

Vi tilbyder igen i år mini-konfir-
mandundervisning for de elever, 
som går i 3. klasse på Sydmors 
skole og børnehus.
Undervisningen foregår over 10 
gange og handler om kirke og 
kristendom. Vi skal høre historier, 
være kreative, op i kirken og un-
dersøge den nærmere.
Vi begynder hver gang i Menig-
hedshuset i Vejerslev med lidt til 
maven.

Minikonfirmanderne begynder 
torsdag den 10. september og 
varer fra kl. 13.40-15.45. Vi hen-
ter børnene på skolen.

Trine Gjørtz 
og Anny Nielsen

HØstgudstjenester 
i KirKerne

Blidstrup den 6. september kl. 10.15
  Efter gudstjenesten er der en kop kaffe 
  i graverhuset.

Øster Assels  den 13. sept kl. 10.15 
  Efter gudstjenesten frokost i IT-huset.

Vejerslev  den 20. sept kl. 10.15 
  Ved gudstjenesten deltager lokalt mandskor.
   Efter gudstjenesten er der frokost 
  i Menighedshuset, hvor både mandskor 
  og Midtmors salonorkester deltager. 
  Menighedsrådet er værter ved frokosten. 
  Alle er velkomne. 

Vester Assels  den 27. sept. kl. 19.00 
  Se andetsteds i bladet.

alle KirKer 
synger
Ljørslev Kirke onsdag den 27. maj kl. 19-20.30
Solbjerg Kirke torsdag den 25. juni kl. 19-20.30
Ø. Jølby Kirke tirsdag den 28. juli kl. 19-20.30
Agerø Kirke tirsdag den 25. august kl. 19-20.30
Flade Kirke torsdag den 24. september kl. 19-20.30
Ø. Assels Kirke tirsdag den 27. oktober kl. 19-20.30
Redsted Kirke tirsdag den 17. november kl. 19-20.30
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Mens det var koldt herhjemme og Dagmar og Egon 
rasede, og hvad der eller sker i vinteren, rejste Erik og 
jeg tilbage til Kodai Kanal i bjergene i det sydlige In-
dien, hvor vi før har boet. På den lange, snoede køretur 
op ad bjerget mærkede vi uroen i kroppen pga. køretu-
ren, men nok mest fordi forventningerne til gensynet 
næsten ikke kunne udholdes mere. 

Det blev til mange hjertelige gensyn 
også med dejlige mennesker, som vi 
helt havde glemt, vi kendte. Vi havde 
især glædet os til at komme i kirke på 
skolen igen i den flotte angelsaksiske 
stenkirke, som lige har fået nyt orgel. 
For ti år siden var kirken altid fyldt, 
men sekulariseringen har også fundet 
vej til Indien, så der var færre i kirken. 
Kirkegængerne var en mangfoldig blanding af unge og 
gamle, indere og vesterlændinge, kirkevante og nys-
gerrige nye. Stemningen er hjertelig, før gudstjenesten 
serveres kaffe og te udenfor. Det er jo altid lunt, og man 
ved på forhånd hvilke måneder det regner, så den uden-
dørs servering er nem at planlægge. Så der bliver snak-
ket, udvekslet og hilst før kirkeklokkerne kalder os ind. 

Mange er involveret i afviklingen af gudstjenesten, 
nogle læser tekster, 5. klasses pigerne samler ind, ad-
skillige bidrager med akkompagnement til salmerne. 
De to præster deles om liturgien. Undervejs præsente-
res gæster og der bringes hilsner til og fra menigheden. 
Den apostolske hilsen betyder her, at man hilser på alle 
dem man kan nå fra sin plads. Dejligt at få ansigter på 

så mange under gudstjenesten. 

Så det var også en stor oplevelse denne 
gang at mærke det universale i at mø-
des i en kirke, synge sammen, lytte til 
det samme budskab og møde de med-
mennesker, som er til stede lige her 
sammen med os. 

På rejsen videre til storbyen så vi midt 
i januar udenfor den store britisk byggede kirke en 
kæmpe julekrybbe, som gjorde indtryk både med sin 
størrelse og sit julebudskab i et land, hvor flere og flere 
med råd til det, fejrer »X-mas« uden at kende julebud-
skabet, som danner baggrund højtiden. 

Birgitte Landgrebe

tilBage i indien

den apostolske 
hilsen betyder 
her, at man 
hilser på alle 
dem man kan 
nå fra sin plads

“



Så smukt er loftet over kirken nu. Klar til de 
næste 100 år eller mere.
Udefra kan I selv konstatere, hvor smukt taget er 
blevet. Stilladset kommer ned i løbet af den 
kommende uge. Og så kan vi igen nyde synet af 
vores smukke kirke. Tak for jeres tålmodighed i 
hele den lange byggefase.

Kirkegården og de 
forsvundne kastanjetræer
Det er nok ikke undgået jeres opmærksomhed, 
at de store kastanjetræer er væk. De var blevet 
for store og til fare for omgivelserne. Det betyder 
ikke, at vi ikke gerne vil have flotte træer på kir-
kegården. 
I forbindelse med en kommende planlægning af, 
hvorledes kirkegårdene fremover skal se ud, skal 
vi have en landskabsarkitekt til at komme med 
forslag om dette, og her vil vi gerne bede om dit 
input til, hvordan du kunne tænke dig udseen-
det, og især - hvilke træer synes du det ville være 
dejligt at se på kirkegården.
Aflever dine forslag til Flemming eller Inger el-
ler til en af os fra menighedsrådet, eller send dem 
til kirstensanders@gmail.com.

HØstgudstjeneste
i Vester Assels Kirke søndag den 27. september kl. 19.00

Høstgudstjeneste er en gammel foreteelse i et 
landbosamfund. En markering af at nu er avlen 
bjerget og maden sikret til mennesker og dyr det 
næste år.  Det er tiden til at vise sin taknemme-
lighed og bringe et høstoffer. For selv i vor tid er 
der brug for penge til velgørenhed i mange sam-
menhænge. I Vester Assels Menighedsråd træf-
fer vi en gang om året beslutning om hvilke god-
gørende organisationer vi ønsker at støtte.

I Vester Assels er der tradition for et musisk ind-
slag i forbindelse med høstgudstjenesten. Det 
har været meget forskellige indslag vi har budt 
på. I år er valget faldet på Gårdsangerne fra Thy. 
De mestrer et alsidigt repertoire og glæder sig til 
at medvirke. Gruppen har spillet sammen i en 
del år og optrådt mange steder, så mange kender 
gruppen i forvejen. De har også tidligere været 

på Mors, men ikke i Vester Assels. Gruppen 
medbringer en del instrumenter og godt humør. 

Menighedsrådet er efterfølgende vært ved kaffe i 
forsamlingshuset og her medvirker Gårdsanger-
ne fra Thy også.

Øster assels KirKe 
- slutningen på fØrste Kapitel
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s.Juni Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels

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

Juli
Søndag den 5. 13.00 

Sillerslev havnefest

Søndag den 12. 9.00 AG

Søndag den 19. 14.00 JAMH

Søndag den 26. 9.00 LRAA

August
Søndag den 2. 10.15

Søndag den 9. 10.15

Søndag den 16. 14.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag den 23. 10.15

Søndag den 30. 10.15

September
Søndag den 6. 10.15 LRAA

Høstkaffe

Søndag den 13. 10.15
Høstfrokost bagefter

Søndag den 20. 10.15
Høstfrokost bagefter

Søndag den 27. 19.00
Høst
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

demensafdelingen
      Juli        Ingen
11. aug. kl. 11  Gjørtz
  8. sept. kl. 11  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
      Juli           Ingen
11. aug. kl. 14  Noer
  8. sept. kl. 14  Noer
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nye aflØser prÆster
Fremover er jeg i bytte gruppe med den nye præst i Tødsø – Al-
sted – Sdr. Dråby, Joan Amalie Holck, og Louise Krogh Raahede, 
Flade. De vil afløse ved min frihed og ferie.

Sognepræst
Louise Raahede, 
Kirkehøj 6, Flade, 
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 97 74 01 21

Joan Amalie Holck 
Gammel Landevej 36, 
7900 Nykøbing
Tlf.: 97 72 55 20 eller 40 76 10 28


