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VEJERSLEV SOGN
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 14 · 
7980 Vils · 2711 2907

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 Inge Dam Svenningsen · 4266 4048 

KIRKELIG VEJVISER

Præstens Corona-dagbog
Den 12. marts blev kirkerne i 
Danmark lukket. 

Dørene blev næsten herme-
tisk lukket.

Undtaget var begravelser og 
bisættelser, og kirkelige 
handlinger med maksimum 
10 deltagere – inklusiv præst 
og betjening.

Vi præster blev tidligt bedt 
om at angive, hvor mange 
deltagere der kunne være til 
disse bisættelser og begravel-
ser, for man måtte være flere 
– dog højst 1 pers. pr. 4 kva-
dratmeter alt efter størrelsen 
af kirkeskibet. Og under sta-
dig hensyntagen til de sik-
kerhedsforskrifter, som kom 
fra Sundhedsstyrelsen.

I skrivende stund har jeg 
holdt én begravelse. Samtalen 
foregik over telefonen, og vi 
overholdt de regler, vi skulle.

Men det var nu lidt sært, at 
man ikke kunne give hånd, 
og at familien ikke kunne 
holde om hinanden.

I begyndelsen af coronakrisen 
blev alt personale på kirkegår-
dene sendt hjem. Det var et 
krav fra Kirkeministeriet, 
som jo er vores øverste fore-
satte. 

De fik dog hurtigt lov til at 

komme tilbage igen – og 
godt for det, for jeg tror, at 
kirkegårdene i høj grad har 
været et tilflugtssted for 
mange i den seneste tid, nu 
hvor kirkerne var lukkede. 

Så forlød det fra Kirkemini-
steren, at der måske var mu-
lighed for at åbne kirkerne i 
påsken. Jeg tænkte, at det 
ville være skønt – men kunne 
vi som kirke forvente særbe-
handling i forhold til resten 
af samfundet?

Nej, vel?

Risikoen for smitte ville være 
for stor – og tænk engang, 
hvis man blev smittet i kir-
ken? Det var en alt for stor 
risiko at løbe og alt for stort 
ansvar at påtage sig.

Nogle talte så om begrænset 
adgang. Men hvem skulle be-
stemme, hvem der så måtte 
lukkes ind – først-til-mølle? 

Men siden kirkens største 
højtid stod for døren, så måt-
te vi jo til at tænke kreativt. 
Og sikke hurtigt vi præster 
blev opgraderet til at finde 
på, filme og formidle. Jeg la-
vede »påskeæg« til menighe-
den. En lille bitte hilsen til 
hver dag i påsken. 2-3 minut-
ter. De kan ses på Youtube 
under mit navn.

Hvis alting nu var som altid…

Stof til næste kirkeblad (oktober, november, december) 
afleveres hos  redaktionen senest torsdag d. 23. juli.  

Kirkebladet omdeles i uge 36.
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2. påskedag lavede jeg ikke en 
hilsen. Den dag besøgte vi min 
far, som blev 80 år. Han er på 
plejehjem, og heldigvis havde de 
sørget godt for ham hele dagen; 
sunget fødselsdagssang og været 
inde med flag og taget billeder, 
som de sendte til os. Vi stod ne-
den for min fars altan. Det var 
altså mærkeligt. Ligeså mærke-
ligt, som da Dronningen få dage 
efter også rundede de 80 år, og vi 
alle fejrede hende – på afstand.

Noget af det værste har været, at 
vi af gode grunde også måtte ud-
skyde konfirmationerne. 

Nøj, hvor er konfirmanderne 
skuffede! 

De har sådan glædet sig til deres 
store dag. Forberedelserne har 
været undervejs i lang tid – tøjet 
er købt, og nu ligger bordkortene 
og samler støv, og tøjet skrumper 
på bøjlerne – især for drengenes 
vedkommende.

Vi kan desværre ikke gøre noget 
ved det lige nu. 

Blot tale om, at ingenting er, 
som det »plejer« at være, og at vi 
ikke ved, hvornår »plejer« kom-
mer hjem igen. 

Så lige nu er der meldt datoer ud 
til konfirmationer i juni og i sep-
tember. Vel vidende, at vi ikke 
ved, om det lykkes. Eller under 
hvilke former, vi skal afholde 
konfirmation. Men jeg tror ikke, 
det bliver som det »plejer« med 
fyldte kirker og masser af gæster 
– gid det gjorde, men jeg frygter, 
at der fortsat vil være mange be-
grænsninger til den tid.

Og med alle de aflysninger, der 
allerede har været af bryllupper, 
dåb, sølv- og guldbryllupper, 
runde fødselsdage og jubilæer, så 
tror jeg også, man må indstille 
sig på, at man ikke kommer til 
alt dét, man var inviteret til. Der 
er ganske enkelt for meget, der 

skal afvikles på kort tid – når vi 
igen må være sammen. Og sik-
kert stadig »på afstand«. Bare 
ikke længere »hver for sig«. 

Den dag glæder jeg mig til.

Denne krise har om noget gjort 
mig opmærksom på, hvad det vil 
sige at være kirke. Og præst.

Kirke er man sammen. 

Og jo, man kan da godt være 
kirke på afstand, men det er over-
hovedet ikke det samme! Blik-
ket, håndtrykket, at man ser et 
smil i mundvigen. Eller opdager 
den næsten usynlige tåre, der 
fandt vej ud af øjenkrogen. Det 
er bare ikke det samme at sidde 
hver for sig.

At mærke mennesker, der træk-
ker vejret i samme rum – det er 
svært at undvære.

At synge hver for sig er heller 
ikke det samme. Trods Philip Fa-
bers ihærdige indsats med tv-
fællessang om morgenen og af og 
til om aftenen – nej, det er ikke 
det samme.

At spise sammen måtte vi heller 
ikke. Jeg savner spiseklubberne 
og de gode samtaler og de gode 
møder. Nok mest de gode histo-
rier og det gode grin.

Alting er blevet så anderledes.

I begyndelsen af krisen kom der 
en sang, som jeg har hørt mange 
gange. Melodien er så fin. Skre-
vet af Jens Nielsen. I kan måske 
selv finde den på nettet. 

Jeg har fået lov til at bringe tek-
sten her.

Hvis alting nu var som altid…

Fortsættes på næste side
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JUNI
Tirsdag  d. 9.  kl. 16.00:   Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalg  

i Vester Assels i forsamlingshuset.

Tirsdag  d. 9.  kl. 19.00:   Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalg  
for Øster Assels og Blidstrup, i IT-huset i Øster Assels.

Tirsdag  d. 9.  kl. 20.00:   Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalg  
i Vejerslev, i Menighedshuset.

AUGUST
Søndag  d.  16.  kl. 14.00:  Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Vejerslev.

SEPTEMBER
Søndag  d. 13.  kl. 10.15:  Høstgudstjeneste i Blidstrup Kirke.

Søndag  d. 20.  kl. 10.15:  Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke – bagefter frokost i Menighedshuset

Søndag d. 27.  kl. 19.00:    Høstgudstjeneste i Vester Assels Kirke – efterfølgende kaffe  
i forsamlingshuset.

Konfirmandundervisning – på et tidspunkt 
Grundet coronakrisen kan jeg endnu ikke sige, hvornår undervisningen af konfirmander begynder.
Og med hensyn til det næste hold minikonfirmander – ja, så kommer der også nærmere informa-
tion, når hverdagene er begyndt at ligne sig selv igen.

Hvis alting nu var som altid

Hvis alting nu var som altid,
så havde jeg åbnet mit hjem,
og budt dig – som altid – på kaffe,
og som altid gi’t dig et klem.

Hvis alting nu var som altid,
så kunne vi mødes et sted,
og vi kunne sagtens vær’ mange,
og alt det, vi kender, ku’ ske.

Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde, vi helt enkelt glemte,
hvor endeløst rige vi var
– mens alting endnu var som altid.

For intet er ligesom før,
vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.

Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt, hvad der sker,
og hvad det betyder for spurve,
og planter og alt det, som er.

Måske ser jeg verden lidt bedre,
når samfundet går lidt i hi
– alt livet som myldrer omkring os,
og alt, som gør jorden så rig.

Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang,
om hvordan vi vil, det skal være,
når dette er ovre engang.

Og måske vil første vers lyde:
at nu vil jeg åbne mit hjem
og byde – som altid – på kaffe
og  gi’ dig – som altid – et klem.

(af Sindre Skeie. Dansk oversættelse v. Tine Illum)

Mens dette skrives, ved jeg, at der 
forhandles om en gradvis åbning 
af kirkerne. Hvor det ender, ved 
vi af gode grunde ikke endnu.

Men jeg kan for min del sige, at 
jeg GLÆDER mig til at holde 
gudstjeneste, konfirmationer, dåb 
igen. Til at kunne besøge folk.

Håber, det snart er ovre – »for så 
vil jeg åbne mit hjem, og byde – 
som altid – på kaffe«.

Jeg glæder mig til 
at se jer igen!

Trine Gjørtz, 
sognepræst

Hvis alting nu var som altid…  Fortsat fra forrige side
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VI HOLDER AF HVERDAGEN, 
MEST AF ALT AF HVERDAGEN 

At alting ikke altid går som plan-
lagt, lever vi i sandhed i tider, der 
viser os. Også når det gælder kir-
kebladet. Det seneste nummer, 
der var lavet færdig, inden verden 
og tilværelsen tog en markant 
drejning, gjorde også, at de op-
lysninger om ikke mindst konfir-
mation og øvrige arrangementer, 
som bladet rummede, var sat ud 
af spil, da bladet kom læserne i 
hænde. 

I skrivende stund er samfundet 
så småt begyndt på noget, der 
minder om en genåbningsproces, 
men de seneste uger har vist os, 
at garantier og forudsigelser ikke 
er noget, der kan udstedes om ret 
meget for tiden.
Og er der noget, som krisen også 
har mindet os om, er det, at vi nu 
engang holder mest af hverdagen, 
som også forfatteren Dan Turell 
(der ellers ikke var særlig hver-

daglig i sin fremtræden) skrev 
om: Den forudsigelige hverdag, 
hvor den ene dag følger i sporet 
fra den forrige, uge efter uge, må-
ned efter måned.
Vi kan godt lide festerne, mærke-
dagene og det uventede dejlige, 
vi møder på vejen. Men det er 
hverdagen, der får det hele til at 
hænge sammen – og festerne til 
at være festlige. 

MENIGHEDSRÅDET 
– ER DET NOGET FOR DIG?

Noget af det, der er blevet udskudt på grund af coronakrisen er orienteringsmøderne om det kommende 
menighedsrådsvalg. Myndighederne har nu valgt at rykke tidspunktet til den 9. juni, hvor der også holdes 
møder for sognene i Sydmors Pastorat.

For Øster Assels og Blidstrups vedkommende foregår det i IT-huset i Øster Assels kl. 19.00.

Vi håber, at mange vil benytte 
lejligheden til at deltage og 
høre om både de aktiviteter, 
der har været i menighedsrå-
det i 2019, og om de planer, 
der er for 2020 og 2021. Og 
skulle du have lyst til at træde 
ind i menighedsrådet, så er du 
også velkommen til at kon-
takte Kirsten Sanders på 2121 
3091 – eller en af de andre i 
menighedsrådet.

I Vejerslev holdes det tilsva-
rende møde i Menighedshuset 
i Vils kl. 20, og mødet i Vester 
Assels er kl. 16.00.
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AKTIVITETER

ET SMUKT RESULTAT  
– MED OVERRASKELSER UNDERVEJS

Vi er nu færdige med den lang-
strakte proces, det faktisk har 
været, fra vi opdagede, at der var 
noget galt med taget og tagkon-
struktionen på Blidstrup Kirke, og 
til i dag, hvor vi står med en fin, 
smuk nyrenoveret kirke.

Der er sket meget undervejs. I før-
ste fase, hvor taget over koret blev 
udskiftet, og hvælvet blev sikret 

mod udskridning, opdagede vi 
fragmenter af gamle kalkmalerier, 
som »heldigvis« fik lov til at leve 
et hensygnende liv bag hvælvet.

I anden fase gik alting først som 
planlagt, men lige pludselig opda-
gede vi, at der var to loftsbjælker i 
skibet – helt oppe ved alterstolen 
– som var rådnet. Det krævede en 
hurtig indsats fra såvel arkitekt som 
håndværkere, men det betød også, 
at hele processen blev forsinket, 
således at den sidste lille åbning i 
taget først blev lukket for nylig.

Og som om det ikke skulle være 
nok, så har det vist sig, at det kru-
cifiks, der plejer at hænge på nord-
væggen, er så medtaget af ormean-
greb, at hovedet er faldet af. Det er 
nu sendt til en særligt sagkyndig, 
som skal give bud på, om det kan 
repareres – og hvad det så koster.

Nationalmuseet har også været 
forbi, og de synes, at vi skal få re-
noveret altertavlen og alterbille-
det, som begge dele trænger til en 

kærlig hånd. Men det må vi nok 
udskyde lidt i disse tider, hvor ri-
get fattes penge.

Under alle omstændigheder glæ-
der vi os rigtig meget til, at vi igen 
kan åbne kirken og glæde os over 
det smukke resultat.

Kirsten Sanders

Vind- 
fløjen er 
restau-
reret  
og lue-
forgyldt
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NÅR PRÆSTEN HAR FRI  
… KOMMER DER ALLIGEVEL EN PRÆST 

Engang imellem har din præst fri, men gudstjenesterne holdes jo alligevel. Fremover er det de to præster 
fra Sydvestmors Pastorat, der afløser ved ferie, ligesom Trine Gjørtz afløser dem, når de har ferie.

Christian Rønlev Berwald er den 
anden præst, der afløser i Sydmors Pa-
storat. Han bor i præsteboligen i Red-
sted sammen med sin kone, Maria, og 
deres nu to børn

Han afløste i 2017 Anne Holck, og 
embedet er hans første som præst. 
Han er født i Viborg og er vokset op 
i Hjerm, så han 
har gradvist nær-
met sig det nord-
vestjyske hjørne 
af landet, hvor 
han nu indgår i 
afløserordningen. 

Anna-Marie Sloth er netop blevet ind-
sat som ny sognepræst i Sydvestmors Pa-
storat i en halvtidsstilling efter Benedic-
te Tønsberg, der gik på pension sidste år.

Anna-Marie Sloth, der bliver boende i 
Krejbjerg, har i de senere år været ansat 
eller vikarieret i forskellige stillinger på 
egnen, senest siden august 2017 som 
vikar i Tilsted Sogn, men før den tid var hun sognepræst i 
Tømmerby-Lild Pastorat 2012-15 og vikar i pastoratet Sjør-
ring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup 2016-17.

Hun voksede op på en gård ved Bedsted med efternavnet Go-
diksen, blev student fra Thisted Gymnasium 1982 og cand. 
theol. fra Aarhus Universitet 1992. Hendes første stilling var 
i fire år i Østjylland, og derefter var hun sognepræst og vikar 
i Himmerland i 15 år.

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. 2711 2907 ............ annyehn@gmail.com
 Henrik Højgaard Sejerkilde (redaktør)...................................... henrikhsejerkilde@gmail.com
 Kirkebladet udgives af menigheds rådene

Årets høstgudstjenester 

Endnu venter en sommer forude – og en høst. Den 
bliver fejret som vanligt med høstgudstjeneste i kir-
kerne: For Øster Assels og Blidstrup bliver det den 
13. september kl. 10.15 i enten Øster Assels eller 
Blidstrup Kirke.

I Vejerslev er gudstjenesten den 20. september kl. 
10.15, hvor der bagefter er frokost i Menighedshuset. 

I Vester Assels er der høstgudstjeneste den 27. sep-
tember kl. 19, og efterfølgende er der kaffe i forsam-
lingshuset.

Gudstjeneste i det fri 
Årets friluftsgudstjeneste i Vejerslev 
bliver afholdt søndag den 16. august kl. 
14 – og i lighed med de tidligere år kom-
mer det til at foregå i præstens have på 
Kirkebakken 1. Menighedsrådet sørger 
for borde og bænke, og alle medbringer 
selv service og brød til det fælles kaffe-
bord. Og vi holder øje med vejret, så vi 
kan rykke i Menighedshuset, hvis vejr-
guderne er i dårligt lune.



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
Juli  Ingen

12. aug. kl. 11.00  Gjørtz
 9. sept. kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
Juli  Ingen 

11. aug. kl. 14.30  Noer
 8. sept. kl. 14.30  Gjørtz T
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Juli Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 5. 
4. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 12. 
5. s. e. trinitatis

10.15
JFM

Søndag 19.
6. s. e. trinitatis

10.15
JFM

Søndag 26. 
7. s. e. trinitatis

9.00
AMS

August
Søndag 2.
8. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 9.
9. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 16.
10. s. e. trinitatis

14.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag 23.
11. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 30.
12. s. e. trinitatis 10.15

September
Søndag 6.
13. s. e. trinitatis

10.15
AMS

Søndag 13.
14. s. e. trinitatis

10.15
Høstgudstjeneste

Søndag 20.
15. s. e. trinitatis

10.15
Høstgudstjeneste

Frokost i 
menighedshuset

Mandskor

Søndag 27.
16. s. e. trinitatis

19.00
Høstgudstjeneste


