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Kære Menighed, kære foræl-
dre, kære konfirmander.

For 100 år siden udgav Em-
ma Gad en bog, der hedder 
»Takt og tone«. Her taler 
hun om, hvordan hun mente, 
at man skulle opføre sig. Hun 
skriver også om konfirmatio-
nen, og nu skal I høre – og 
husk lige på, at det er 100 år 
siden, at hun skrev dette:

»Af alle de mærkelige skik-
ke, der på trods af sund for-
nuft holdes vedlige i alle lag 
af befolkningen og særlig i 
folkelige kredse, er vel konfir-
mationens sammenblanden 
med det verdslige liv en af de 
besynderligste«, skriver hun. 

»Det er jo en fuldstændig re-
ligiøs akt og kirkelig sag, der 
intet har med samfundet eller 
selskabslivet at gøre.«

Og så kloger hun sig på, hvor 
lidt de unge overhovedet fat-

ter af, hvad kirke og kristen-
dom handler om.

Hun har sådan set heller ikke 
den store tiltro til, at foræl-
drene har nogen som helst 
glæde af at være samlet i kir-
ken om denne handling – 
særlig ikke fædrene.

Hun er en skrap dame, kan I 
godt høre – og hun fortsæt-
ter:

»Og når de så kommer hjem? 
Ja, så modtages de – altså 
konfirmanderne – af en fuld-
stændig guldsmedebutik af 
gaver, broscher og manchet-
knapper, guldure, kæder, alt, 
hvad der lige er egnet til at 
bortlede den unge konfir-
mands tanker fra den religiø-
se handling, han eller hun li-
ge har gennemlevet. Denne 
forsætlige bortleden bliver 
kun forstærket ved dagens vi-
dere forløb« – altså festen.

Der er faktisk også menne-
sker i dag, der mener, at de 
unge kun konfirmeres for fe-
stens og gavernes skyld.

Hvor man så end ved det fra. 
Det er da ikke en måde at 
omgås på, sådan at mistænke-
liggøre folks motiver for at 
træffe et for dem vigtigt valg.

Og når det så er sagt: Hvad er 
der egentlig galt med fest og 
gaver?

Vi er glade for fest og gaver – det er også kristendom

MOBILEPAY
Husk, at du kan indbe-
tale penge til vores for-
skellige indsamlinger på 
vores MobilePay num-
mer: 89454.
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Hvad er der egentlig i vejen med, 
at konfirmanderne gerne vil have 
gaver? Hvem kan ikke lide at få 
gaver? 

Man siger jo ikke til nogen, som 
har besluttet, at de gerne vil gif-
tes og fejre det med en fest for 
alle dem, som betyder noget for 
dem, at: »Nå, det gør I nok for at 
få gaver, hva’?« 

Jeg blev da også virkelig glad for 
alle de gaver, jeg fik til min 50 
års fødselsdag for nylig – også tak 
til jer for gaven! Så hvad er der 
galt med at konfirmanderne glæ-
der sig til at få gaver?

Gaver og ødselhed – det er ind-
begrebet af kristendom. Og det 
har vi talt om i undervisningen 
– og vi har læst om det – for der 
er masser af gode fester i Biblen.

Kan I huske, at vi læste en histo-
rie i Menneskesønnen, om at kort 
før Jesus skulle dø, kom han 
hjem til nogle venner – som 
holdt en fest for ham! 

Så kom der en, der hed Maria; det 
var ikke hans mor. Hun tog et 
pund ægte, meget kostbar nar-
dusolie og pøsede det ud over 
ham og salvede ham. 

Det var der også nogle, der blev 
forargede over. De penge kunne 
jo være brugt til noget mere for-
nuftigt. Men Jesus sagde til dem: 
»Lad hende være!« 

Han forsvarede hendes ødselhed, 
hendes gave til ham, fordi han for-
stod, hvad hun ville sige med det. 
Og så kunne andre jo gøre med 
deres penge, hvad de ville. Give, 
hvad de ville, hvad de syntes, hør-
te sig til. Eller var fornuftigt.

Selv gav han ganske ufornuftigt 
hele sit liv og al sin kærlighed for 
at sætte os fri til at leve vores liv 
så godt, som vi formår det. Og 
det er det vi tror på og fejrer hver 
eneste søndag her i kirken: At 
kristendommen er en fest, hvor 
alle er indbudte og alle er vel-
komne.

Jeg håber, I får skønne fester, og 
jeg er sikker på, at alle jeres gæ-
ster vil gøre alt, hvad der står i 
deres magt for, at det skal blive 
en fantastisk dag! Jeg håber også, 
at I får nogle gode gaver – noget 
som I har ønsket jer.

Og jeg ved, at der vil være forskel 
på, hvor meget I får. Der er både 

forskel på, hvor meget jeres fami-
lier kan give jer, og hvor meget 
de synes, I skal have. Men deres 
kærlighed til jer er fuldstændig 
den samme. Uanset størrelsen på 
festen, gaven og hvad I nu bliver 
hentet i, så får I det alt sammen 
ud af et ønske om at gøre alt det 
bedste for jer på jeres store dag. 
Hvilket ikke nødvendigvis er det 
samme som at give jer alt, hvad I 
peger på.

Det har været en kæmpegave at 
være sammen med jer i de sidste 
måneder. Det har været gode ti-
mer, vi har tilbragt sammen. Og 
tak, fordi I flere gange har sagt, 
at I hellere ville til præst end i 
skole – det har varmet mit gamle 
præstehjerte.

Jeg ønsker jer alt godt i livet. Jeg 
håber, I får en fantastisk dag. Og 
jeg håber, I vil mærke, at Gud er 
med jer alle 
dage indtil ver-
dens ende. 

Amen

Trine Gjørtz, 
sognepræst

Vi er glade for fest og gaver – det er også kristendom



AKTIVITETER
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

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

AUGUST
Søndag  d.  12.  kl. 14.00:  Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven, Kirkebakken 1, Vils

SEPTEMBER
Søndag  d.  2.  kl. 10.15:   Forklaringsgudstjeneste. Derefter møde for kommende konfirmander og 

deres forældre i Menighedshuset.
Tirsdag  d.  11.  kl.  7.45:  Undervisning af kommende konfirmander starter i Menighedshuset i Vils
Torsdag  d.  13.  kl. 13.40:  Nyt hold minikonfirmander starter i Menighedshuset i Vils
Søndag  d.  16.  kl. 10.15:   Høstgudstjeneste i Blidstrup Kirke. Bagefter frokost i IT-huset,  

Øster Assels
Søndag  d.  23.  kl. 10.15:   Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke. Vejerslev Kirkes Mandskor  

medvirker. Bagefter frokost i Menighedshuset
Torsdag  d.  27.  kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste, Vejerslev Kirke og derefter Menighedshuset
Søndag  d.  30.  kl. 19.00:   Høstgudstjeneste i Vester Assels. Efterfølgende kaffe og underholdning 

med Double Up i forsamlingshuset

HØSTEN FEJRES I KIRKERNE 
I Øster Assels-Blidstrup er der 
høstgudstjeneste den 16. septem-
ber kl. 10.15 i Blidstrup Kirke. 
Bagefter spiser vi frokost sam-
men i IT-huset i Øster Assels. Vi 
håber på stort fremmøde – det er 
en dejlig stund.

I Vejerslev er det den 23. sep-
tember kl. 10.15. Efter guds-
tjenesten er der frokost i Me-
nighedshuset. Vejerslev Kirkes 
Mandskor medvirker selvfølgelig 
– som det er blevet en tradition – 
ved gudstjenesten. 

Vester Assels holder høstguds-
tjeneste den 30. september kl. 
19.00 med efterfølgende kaffe i 
forsamlingshuset. Se næste side.

Vi fejrer, at årets høst er i hus.
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MED DOUBLE UP PÅ MUSIKKEN
Når der er høstgudstjenesten søndag den 30. septem-
ber 2018 kl. 19.00 i Vester Assels, vil den musikalske 
side af sagen være lagt i hænderne på duoen Double 
Up. Efter gudstjenesten fortsætter arrangementet i  
Vester Assels Forsamlingshus, hvor menighedsrådet 
er vært ved kaffen.

Michael Fisker og René Mouritsen har spillet sam-
men i en del år – udover som Double Up også i 

andre lokale bands som Trio 413 og Mousen. De to 
sørger for guitarspil og sang, som er en blanding af 
nyere musik og populære klassikere – lige fra Kim 
Larsen og Bamses Venner til Volbeat og Rasmus 
Seebach – og en hel del andre på repertoiret. 

Ikke mindst Michael Fisker kan lyde som en række 
af poppens kendeste stemmer, så man skulle tro, at 
de faktisk var kommet til Mors.

René Mouritsen og  
Michael Fisker kommer 
til høstgudstjeneste i 
Vester Assels.

KLAR TIL NÆSTE ÅRS KONFIRMANDER
Undervisningen af konfirman-
der begynder den 11. septem-
ber kl. 7.45 i Menighedshuset 
i Vils. 

Jeg indkalder til et indskriv-
ningsmøde søndag den 2. sep-
tember kl. 10.15 i Vejerslev 
kirke, hvor der er »forklarings-
gudstjeneste«. 

Efter gudstjenesten samles kon-
firmander og forældre i Menig-
hedshuset til praktisk info om 
konfirmandundervisningen. 
Her får vi en sandwich – og for-
håbentlig en god snak. 

Så sæt kryds i kalenderen al-
lerede nu, da det er et vigtigt 
møde.
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AKTIVITETER

HAVNEGUDSTJENESTE I SILLERSLEV  
– NATURLIGVIS

I forbindelse med Havnefesten på Sillerslev Havn af-
holdes der gudstjeneste i teltet på havnen den 15. 
juli kl. 13.30.

Efter gudstjenesten er der kaffe og kagebord. Det 
plejer at være en velbesøgt gudstjeneste. 
Læs mere i dagspressen om arrangementet.

STØT MED MOBILEPAY
Med MobilePay er det nemt at donere penge, 

f.eks. til Skjult Nød på Sydmors.  
Nummeret er: 89454.

SPAGHETTI-SÆSONEN 
STARTER IGEN

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste, hvor 
Sydmors Børnekor medvirker. Bagefter spiser vi 
spaghetti med kødsovs i Menighedshuset i Vejer-
slev. Vi slutter kl. 18.30. 
Kom og vær med – det er gratis at  
deltage – og meget hyggeligt!

Spaghetti-gudstjeneste  
torsdag den 27. september  
kl. 17 i Vejerslev Kirke

 Vi synger salmer. Hver gang mindst to nye salmer, nye melodi-
er til kendte salmer,  eller ny tekst til kendt salmemelodi 

 
 Målet er at nå rundt til alle kirker på øen, med 1 -1½ times 

sang- og musik, hver måned 
 
 Så vidt muligt, spilles musikken på andet instrument end or-

gel -    gerne på flere instrumenter 
 
 Nogle gange vil der være solister i kirken 
 
 Nyd musikken, prøv akustikken 
 
 Der bydes der på en forfriskning, efter vi har sunget 
 
 Disse aftner er for alle, og der tages ikke entré 
 
 

 
          Velkommen i Folkekirkerne på Mors 

Sang & Musik i Kirkerne 

Outrup Kirke   Onsdag d. 15. august  kl. 19 - 20.30 
Elsø Kirke    Tirsdag d. 25. september  kl. 19 - 20.30 
Skallerup Kirke   Onsdag d. 24. oktober  kl. 19 - 20.30 
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TILBUD TIL MINI-KONFIRMANDER
Vi tilbyder igen i år mini-konfirmandundervisning 
for de elever, som går i 3. klasse på Sydmors Skole 
og Børnehus. Undervisningen foregår i efteråret og 
handler om kirke og kristendom. Vi skal høre hi-
storier, være kreative, op i kirken og undersøge den 
nærmere. Vi begynder hver gang i Menighedshuset i 
Vejerslev med noget mad.

Minikonfirmanderne begynder torsdag den 13. septem-
ber og varer fra kl. 13.40-15.45. Vi henter børnene på 
skolen efter sidste lektion.
Der kommer en seddel med nærmere info, når tiden 
nærmer sig. Sidste gang er den 15. november, hvor vi 
slutter med en spaghettigudstjeneste.

Stof til næste kirkeblad (oktober, november, december) afleveres hos  
 redaktionen  senest d. 26. juli 2018. Kirkebladet omdeles i uge 36.

KAFFE I VÅBENHUSET ER EN GOD IDÉ 
Menighedsrådet i Øster Assels-Blidstrup har 
de sidste måneder budt på en kop kaffe og 
en småkage i våbenhuset efter højmesser i 
Øster Assels og Blidstrup kirker.

Invitationen er taget godt imod og mange 
kirkegænger bliver lidt længere, går ind i det 
lune kirkerum eller stiller sig udenfor i en sol-

stråle og får en lille snak med andre kirke-
gængere, mens man nyder kaffen. 

Vi har derfor besluttet at gøre det til en fast 
tradition, at der er Våbenhuskaffe efter høj-
messer (undtagen helligdage) i vores kirker. 
Alle er hjertelig velkomne.

Menighedsrådet

Gudstjeneste i 
præstgårdshaven 
Årets friluftsgudstjeneste i Vejerslev søndag den 
12. august kl. 14 kommer til, i lighed med de se-
neste par år, at foregå i præstens have. 

Menighedsrådet sørger for borde og stole/bænke, 
og så gentager vi succesen fra sidste år, hvor alle 
medbragte service til eget brug og brød til et fæl-
les kagebord. Det var et meget fint bord, vi fik 
samlet sidste år – så vi håber på en fornøjelig gen-
tagelse – og godt vejr!



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
14. aug. kl. 11.00  Gjørtz
18. sept. kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
14. aug. kl. 14.30  Gjørtz
18. sept. kl. 14.30  Noer
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Juni Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
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

Juli
Søndag 1. juli
5. s. e. trin. 10.15

Søndag 8. juli
6. s. e. trin. 10.15

Søndag 15. juli
7. s. e. trin.

13.30
Sillerslev havnefest

Søndag 22. juli
8. s. e. trin.

9.00
JAH

Søndag 29. juli
9. s. e. trin.

14.00
JAH

August
Søndag 5. aug.
10. s. e. trin.

9.00
JAH

Søndag 12. aug.
11. s. e. trin. Friluftsgudstjeneste

Søndag 19. aug.
12. s. e. trin. 10.15

Søndag 26. aug.
13. s. e. trin. 10.15

September
Søndag 2. sept.
14. s. e. trin.

10.15 Forklarings-
gudstjeneste

Søndag 9. sept.
15. s. e. trin.

9.00
LKR

Søndag 16. sept.
16. s. e. trin.

10.15
Høstgudstjeneste
Frokost i IT-huset

Søndag 23. sept.
17. s. e. trin.

10.15 Høstguds-
tjeneste. Frokost 
i Menighedshuset

Torsdag 27. sept. 17.00 Spaghetti- 
gudstjeneste

Børnekor medvirker

Søndag 30. sept.
18. s. e. trin.

19.00 Høstguds- 
tjeneste. Kaffe i 

forsamlingshuset
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