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Tale til kon� rmanderne 2019

Kære Menighed, kære foræl-
dre, kære kon� rmander. 

Jeg har glædet mig til i dag. 
Og dog - jeg er faktisk også 
temmelig ked af, at det nu er 
slut med, at I skal gå til præst. 
I har været det bedste hold, 
jeg har haft – i år.

I har været vildt engagerede, 
og vi har talt SÅ meget om 
tingene - og det har virkelig 
været skønt.

Tak for den tid, vi har haft 
sammen. Jeg håber, I har været 
glade for at gå til præst – så-
dan det meste af tiden i hvert 
fald. Jeg har været glad for jer!

For I har bestemt ikke været 
ligeglade, og det er det vigtig-
ste. I har godt gidet. 

I er gået virkelig meget i kir-
ke. Overvældende meget - og 
mange af jer har taget jeres 
forældre med. Det har været 

godt at se jer sammen med je-
res familier.

Nu skal jeg ikke undervise jer 
mere, og jeg har tænkt over, 
hvad jeg gerne selv ville have, 
at nogen havde sagt til mig, 
da jeg var på jeres alder.
Jo, jeg tror gerne, jeg ville ha-
ve hørt følgende:

For det første: I skal tro på jer 
selv! I skal tro på, at I er noget 
værd. Tro på, at I er gode, og 
at I er værd at være gode ved. 
Sådan at I ikke lader andre 
være lede ved jer – og sådan at 
I passer på jer selv. Det er også 
det, kon� rmationen handler 
om: At Gud siger til et men-
neske – en teenager, lige midt 
i en svær periode af livet: DU 
er mit barn. Det � k du at vide, 
da du blev døbt, og det gælder 
nu og også fremover - og også, 
hvis du skulle glemme det. 
Du behøver ikke være lille og 
nuttet for at blive velsignet og 
sendt ud i livet for at leve det 
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– du er blevet velsignet ved din 
dåb og igen her ved din kon� rma-
tion, og Guds velsignelse gælder 
hele livet, for at du altid skal hu-
ske – at du er meget værd.

For det andet: Tro på Gud! Husk 
de ting, Jesus fortæller om Gud. 
Om Gud som jeres Far i himlen. 
Vi læste ’Menneskesønnen’ og jeg 
håber, I husker historien om søn-
nen, der vendte hjem og blev 
modtaget med åbne arme af sin 
far. Eller historien om den barm-
hjertige samaritaner. Måske hu-
sker I også nogle af billederne fra 
Museet for religiøs kunst i Lem-
vig, hvor I kunne genkende man-
ge af historierne i de billeder, vi så.

De var dybt imponerede over jeres 
viden – og jeg var en stolt præst!

Husk på, at Gud blev menneske. 

Gud har gjort troen på Ham til 
noget, der foregår i lige så høj 
grad mellem mennesker, som op-
ad mod himmelen. Og husk på, 
hvordan Jesus kæmpede med dø-
den og vandt over den – for i den 
historie er der håb at hente, også 
når alt ser sortest ud.

For det tredje: Engagér jer I noget 
og brænd for noget. Gør en for-
skel, dér hvor I kommer til at 
være. Det vil betyde noget for jer 
selv, og det vil betyde noget for 
jeres medmennesker. Og bliver 
det svært nogle gange, så tænk jer 
godt om, og hold hjertet varmt.

Og vær aldrig for stolte til at bede 
om hjælp. Vi mennesker er skabt 
til at leve i fællesskab. Og det kan 
være irriterende, og det kan gøre 
ondt. Men fællesskab er det mest 
berigende der � ndes, så engagér 
jer i fællesskaber!

I træder måske ikke ligefrem ind i 
de voksnes rækker i dag. Men I 
træder ind i rækken af mange an-
dre, der også er blevet kon� rme-
rede gennem tiderne. I er i et fæl-
lesskab med dem alle sammen. 

Både de stille piger og de frække 
drenge. Den kiksede og generte, 
ham der er forklædt som voksen 
og hende, der ser ud, som om hun 
ejer hele verden. Uanset hvornår 
de blev kon� rmerede, og hvordan 
de havde det på dagen, så har de 
alle sammen oplevet tidspunkter i 

deres liv, hvor det med at tro på 
Gud var nemt og ligetil, og andre 
tidspunkter, hvor de var i tvivl og 
nok mest havde lyst til at fyre 
Gud på gråt papir. For sådan er 
det at være menneske og at tro.

Så husk, hvad det er I har til fælles 
med alle andre kon� rmander: Det 
er det, at I, da I blev døbt, � k at 
vide, at I er Guds børn. Og at 
Gud vil være med jer alle dage. 
Både når I har styr på det hele, og 
når livet falder fra hinanden.

Så når de tider i livet kommer, 
hvor livets store spørgsmål træn-
ger sig på for jer eller nogen I ken-
der, så husk på det.

Tro på, at Gud er med jer. Brug 
jeres evne til at tænke selv – for 
det er I virkelig gode til, og vær 
ikke bange for hverken at tro eller 
tvivle. Led efter svarene sammen 
med andre – og luk aldrig ned for 
muligheden af, at Gud har noget 
med svaret at gøre – det har Han 
som regel.

Jeg håber, I vil blive ved med at 
interessere jer for tro og for kri-
stendom – for det kan kun kom-
me til at berige jeres liv. Og vores 
samfund har brug for jer – og for 
mennesker, der, når det gælder tro 
og værdier, ikke er helt mund-
lamme, men både kan tænke selv 
og tænke på andre. Det tror jeg I 
kan. 

Jeg ønsker jer en dejlig dag og al 
muligt held og lykke og smukt og 
godt i livet.

Gud velsigne 
jer!

Amen. 

Trine Gjørtz

deres liv, hvor det med at tro på 

Tro på jer selv. Tro på Gud. Engagér jer!
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

AUGUST

Søndag d. 11. kl. 14.00:  Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven, Vils

SEPTEMBER

Søndag d. 1. kl. 11.30:   Efter gudstjenesten mødes kon� rmanderne og forældrene til en sandwich 
i Menighedshuset.

Torsdag d. 5. kl. 13.40-15.30: Undervisning af minikon� rmander begynder. 

Søndag d. 8. kl. 10.15:  Høstgudstjeneste i Øster Assels m. efterfølgende våbenhuskaffe.

Tirsdag d. 10.  kl.  7.40:  Undervisning af kon� rmander begynder i Menighedshuset i Vils.

Søndag d. 15. kl. 10.15:  Høstgudstjeneste i Blidstrup kirke. Efterfølgende våbenhuskaffe.

Søndag d. 15.  kl. 19.00:   Teutonerkoret synger i V. Assels Kirke - og herefter i 
V. Assels Forsamlingshus, hvor menighedsrådet er vært ved kaffen.

Søndag d. 22.  kl. 10.15:   Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke. Mandskoret medvirker. 
Frokost i Menighedshuset.

UNDERVISNING AF MINIKONFIRMANDER
Vi tilbyder igen i år mini-kon� rmandundervis-
ning 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 historier, 
være kreative, en tur op i kirken og undersøge 
den nærmere.

Vi begynder hver gang i Menighedshuset i Vils 
med noget mad.

Minikon� rmanderne begynder torsdag den 5. 
september og varer fra kl. 13.40-15.30. Vi henter 
børnene på skolen efter sidste lektion.
Der kommer en seddel med nærmere info, når 
tiden nærmer sig. 

UNDERVISNING AF 
KONFIRMANDER

Undervisningen af kon� r-
mander begynder den 10. 
september kl. 7.40 i Menig-
hedshuset i Vils. Jeg indkal-
der til et indskrivningsmøde 
søndag den 1. september. 

Efter gudstjenesten kl. 
10.15 i Vejerslev Kirke sam-
les kon� rmander og forældre 

i Menighedshuset til prak-
tisk info om kon� rmandun-
dervisningen. Her får vi en 
sandwich og forhåbentlig en 
god snak om, hvad der skal 
ske. 

Så sæt kryds i kalenderen al-
lerede nu, da det er et vig-
tigt møde!

FOTO-
GRAFERING I 

KIRKERNE
Alle tre menighedsråd i Sydmors 
Pastorat har besluttet, at vi frem-
over gerne vil undgå fotografering 
under gudstjenester og kirkelige 
handlinger i pastoratets kirker. 

Det vil være tilladt at tage enkelte 
billeder ved ind- og udgang.
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TEUTONERKORET KOMMER 
TIL VESTER ASSELS

Den 15. september kl. 19 er der 
musik i Vester Assels, når Teuto-
nerkoret først optræder i kirken 
og senere i forsamlingshuset. 

Teutonerkoret er et blandet vok-
senkor, der siden starten i 1992 er 
blevet ledet af Annette Boch Pe-
dersen. Hun blev dengang ansat af 
bestyrelsen i den nyoprettede tea-
terforening – »Teutonernes Rej-
se« – med det formål; at der skulle 
være et velsyngende kor til for-
eningens første forestilling, nem-
lig uropførelsen af »Teutonernes 

Rejse« året efter i sommeren 
1993.
Det er blevet til i alt syv forestil-
linger, hvor koret har været med, 
og hvor koret også har sunget 
imellem teaterforestillingerne. I 
dag består teaterforeningen »Teu-
tonernes Rejse« ikke længere, 
men koret lever stadig, og der er 
endnu få sangere, der har været 
med hele vejen.

I tilgift har Teutonerkoret fået de-
res helt egen musik, der er skrevet 
til de forestillinger, koret har del-

taget i – hvilket også vil fremgå 
denne aften i Vester Assels. 

Teutonerkoret vil synge til høst-
gudstjenesten i kirken, hvorefter 
de også vil underholde i forsam-
lingshuset til kaffen, som menig-
hedsrådet er vært for – og de vil 
også synge for på fællessangen.

Den røde tråd i Teutonerkoret er 
den gode kor-klang og et godt 
miljø i en god atmosfære; samt at 
give tilhøreren en god musikalsk 
oplevelse.
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AKTIVITETER

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

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

KOM TIL SPAGHETTI-
GUDSTJENESTE

Torsdag den 19. september kl. 17 er det tid for 
efterårets første spaghettigudstjeneste, hvor vi 
begynder med en kort børnegudstjeneste i Vejer-
slev Kirke, hvor Sydmors Børnekor medvirker. 

Bagefter spiser vi spaghetti med 
kødsovs i Menighedshuset 
i Vejerslev. 

Vi slutter kl. 18.30. 

Kom og vær med – det er gratis 
at deltage – og meget hyggeligt!

slev Kirke, hvor Sydmors Børnekor medvirker. 

Bagefter spiser vi spaghetti med 

Kom og vær med – det er gratis 

Gudstjeneste i 
præstegårdshaven 
Årets friluftsgudstjeneste i Vejerslev kommer, i 
lighed med de seneste par år, til at foregå i præ-
stens have på Kirkebakken 1 i Vils. Det er søn-
dag den 11. august kl. 14.

Menighedsrådet sørger for borde og stole/bænke, 
og vi gentager succesen fra sidste år, hvor alle 
medbringer service til eget brug og brød til fæl-
les kagebord. Det var et meget � nt bord, vi � k 
samlet sidste år – og vi satser på, at vejret bliver 
solrigt og varmt som sidst.
Underholdningen meddeles senere.

HØSTGUDSTJENESTER I KIRKERNE 
Den 8. september kl. 10.15 i Øster Assels Kirke
Den 15. september kl. 10.15 i Blidstrup Kirke

Og ligeledes den 15. september – kl. 19. – i Vester Assels Kirke, hvor 
der efterfølgende er kaffe i forsamlingshuset. Se andetsteds i bladet.

Den 22. september kl. 10.15 i Vejerslev Kirke. Efter gudstjenesten 
er der frokost i Menighedshuset i Vils, hvor alle også er velkomne. 
Vejerslev Kirkes Mandskor medvirker selvfølgelig ved gudstjenesten.
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SANG OG MUSIK I KIRKERNE
Efter at have afsluttet projektet 
»Alle kirker synger‹«, der blev et 
populært tiltag i kirkerne rundt 
omkring på Mors, har provstiet 
nu fortsat initiativet »Sang og 
musik i kirkerne«, hvor koncep-
tet er, at deltagerne hver gang 
synger mindst to nye salmer, nye 
melodier til kendte salmer – eller 

en ny tekst til en kendt salmeme-
lodi. 
Målet er også med dette projekt 
at komme rundt i alle øens kirker 
med sang og musik. Og udover at 
synge sammen og nyde god mu-
sik er det også en � n lejlighed til 
at komme rundt og se kirkerne 
på Mors. 

I den kommende tid er der Sang 
& Musik i Kirkerne i:
• Ejerslev 3. juli
• Tæbring 13. august
• Mollerup 25. september
• Sejerslev 10. oktober
Hver gang begynder arrange-
mentet kl. 19.00 og slutter kl. 
20.30. 

Ejerslev Kirke

Sejerslev Kirke

Tæbring Kirke

Mollerup Kirke

KAFFETID I VÅBENHUSET 
At drikke en kop kaffe sammen efter gudstjenesten har vist sig at være 
noget, som mange er glade for at runde formiddagen af med. 

Det har nu fungeret � nt i Øster Assels og Blidstrup et godt stykke tid, 
og der er altid god tilslutning til at forlænge kirketiden med kaffe, en 
småkage og lidt god snak efter højmessen, inden kirkegængerne tager 
videre til søndagens gøremål.



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

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

Vejerslev Ældrecenter
13. aug. kl. 14.30  Noer
10. sept. kl. 14.30  Gjørtz
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JuliJuliJuliJuli VejerslevVejerslevVejerslevVejerslevVejerslev Øster AsselsØster AsselsØster AsselsØster AsselsØster Assels BlidstrupBlidstrupBlidstrupBlidstrup Vester AsselsVester AsselsVester AsselsVester AsselsVester Assels
Søndag 7. juli 
3. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 14. juli 
4. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 21. juli
5. s. e. trinitatis 9.00

Søndag 28. juli
6. s. e. trinitatis 9.00 CRB

AugustAugustAugust
Søndag 4. august
7. s. e. trinitatis 9.00 CRB

Søndag 11. august
8. s. e. trinitatis

14.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag 18. august
9. s. e. trinitatis 9.00 CRB

Søndag 25. august
10. s. e. trinitatis 10.15

SeptemberSeptemberSeptember
Søndag 1. sept.
11. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 8. sept.
12. s. e. trinitatis

10.15
Høstgudstjeneste

Søndag 15. sept.
13. s. e. trinitatis 10.15

Høstgudstjeneste

19.00
Høstgudstjeneste

Kaffe i 
forsamlingshuset

Torsdag 19. sept. 17.00
Spaghetti-

gudstjeneste
Søndag 22. sept.
14. s. e. trinitatis

10.15
Høstgudstjeneste

Frokost i 
menighedshuset

Mandskor
Søndag 29. sept.
15. s. e. trinitatis 14.00 CRB
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