
Juli -  
september

Nr. 3 · 2021

Vejerslev

Blidstrup

Øster Assels

Vester Assels

kirkebladet.nu

Påskeliljerne  
stod i blomst, da  
Tabitta Flyger blev  
indsat som ny 
sognepræst.
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AKTIVITETSLISTEN
AUGUST
Søndag d. 15. kl. 14.00  
 Udendørs i præstegårdshaven i Vejerslev.

SEPTEMBER
Søndag d. 12. kl. 10.15  
 Høstgudstjeneste i Øster Assels kirke.

Søndag d. 19. kl. 10.15  
  Høstgudstjeneste i Vejerslev kirke.  

Efterfølgende frokost i Menighedshuset i Vils.

Mandag d. 20. kl. 19.00 
  Høstgudstjeneste i Vester Assels kirke. Efterfølgende 

underholdning i Vester assels Forsamlingshus, hvor 
menighedsrådet er vært ved kaffen. Se side 6.

Sognepræst:  
Tabitta Flyger · Kirkebakken 1 · 7980 Vils 
2445 2329 · taf@km.dk

VEJERSLEV
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: Gitte Møller 
Smedebjergevej 75 · 7980 Vils · 2343 0056

Organist: Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesanger: Vakant

Graver: Henning Mikkelsen · 5133 9788

ØSTER ASSELS og BLIDSTRUP
Formand: Kirsten Sanders 
Asselsvej 169 · 7990 Øster Assels · 2131 3091

Kirkeværge Blidstrup: Kjeld Gregersen 
Blidstrupmark 12 · 7990 Øster Assels · 2029 5137

Kirkeværge Øster Assels: Torben Sloth  
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels · 2176 3615

Kasserer: Gitte Kammer Fuglsang 
Skibdalsvej 29 · 7990 Øster Assels · 4059 6111

Kontaktperson:  
Kirsten Mogensen · Hesterøroddevej 53 
7990 Øster Assels · 2180 2129

Organist: Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesanger: Vakant

Graver: Flemming Futtrup · 4048 1550 

VESTER ASSELS
Formand: Gunhild Olesen Møller 
Strædet 38 · 7990 Øster Assels · 2332 9210

Kirkeværge: Rose Marie Mølgaard Jensen 
Lervænget 10 · 7990 Øster Assels · 2082 1398

Organist: Conny Cold · 2423 6648

Kirkesanger: Vakant

Graver: Inge Dam Svenningsen · 4266 4048

KIRKELIG VEJVISER

Støt med MobilePay
Med MobilePay er det nemt at donere 
penge til vores forskellige indsamlinger, 
f.eks. til Skjult Nød på Sydmors. Num-
meret er: 89454.

Kirkesanger
til Sydmors Pastorat

En stilling som kirkesanger ved Vejerslev, Øster 
Assels, Blidstrup og Vester Assels kirker er ledig. 

Stillingen er på ca. 260 timer årligt.

Læs mere om stillingen på jobnet.dk

Nærmere oplysninger kan fås hos fmd. Vejerslev 
Sogns menighedsråd, Anny Nielsen 2711 2907 
eller sognepræst Tabitta Flyger 2445 2329 eller 
på mail: 8703fortrolig@km.dk.

Ansøgningsfrist 15. juni 2021 til: 
8703fortrolig@km.dk

På pastoratets hjemmeside sydmorspastorat.dk 
findes yderligere oplysninger om sognene.
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Der blev talt
HJERTESPROG!
Efter lang tids forberedelse og 
ventetid oprandt endelig dagen, 
hvor jeg skulle indsættes  som 
præst i de fire kirker i Sydmors 
Pastorat, og allerede om morge-
nen da jeg kom hjem fra min lø-
betur, vajede de første flag i vin-
den og hilste mig velkommen. 

I første omgang tænkte jeg ikke 
nærmere over sammenhængen 
mel lem flagene og min indsæt-
telse som præst, men da jeg iført 

min præstekjole trådte ud af præ-
steboligen for at køre til den før-
ste gudstjeneste i Blidstrup kirke, 

var endnu flere flag blevet hejst, 
og de talte deres eget tydelige 
sprog, og det var ikke til at mis-
forstå – velkommen! 

Som jeg stod der på dørtrinnet til 
vores nye hjem og så på de mange 
hejste flag og fik fugtige øjne, var 
jeg dybt taknemlig for at stå på 
tærsklen til at blive indsat som 
jeres præst. 

AKTUELT

Fortsættes på næste side

Flagene vajede overalt



AKTUELT
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I taler et særligt sprog … og det 
var faktisk det sprog, min indsæt-
telsesprædiken handlede om – 
hjertesprog. Et sprog fuld af mu-
ligheder, der skubber til det fast-
låste og nøjeregnende. Et sprog 
der ommøblerer, så der er plads til 
flere og mere – mere menneske-
lighed, kærlighed, tilgivelse og 
nye begyndelser. 

Hjertesproget begrænsede sig ik-
ke til flagene på min indsættelses-
dag, men også i den hyppigt gen-
tagne vending »det finder vi ud 
af« har jeg oplevet den vilje til at 
løfte i fællesskab, som også ken-
detegner det, jeg kalder hjerte-
sprog. 

Udgangspunktet for at tale om 
hjertesprog i min første prædiken 
i Sydmors Pastorat var læsningen 
til 4. søndag efter påske. En læs-
ning fra den del af Johannesevan-
geliet som kaldes »Jesu afskeds-
tale«! 

Til de enkelte søndage i kirkeåret 
knytter sig bestemte læsninger, 
og havde jeg selv kunnet vælge, 
havde jeg nok ikke som det første 
tænkt på afskedstalerne i Johan-
nesevangeliet. Paradokset i at 
blive indsat som præst til ordene 
af Jesu afskedstale er jo til at få øje 
på. Særligt når man dertil føjer, at 
jeg i min prøveprædiken, der led-
te til min ansættelse som præst 
her i pastoratet, talte om U-ven-
dinger. 

Der var meget afsked  på færde, 
når man tog den særlige anled-
ning i betragtning. Heldigvis er 
Jesu afskedstale formuleret på 
hjertesprog, og når der tales hjer-
tesprog, er der ingen slutninger – 
kun nye begyndelser. 

Og på den måde kom evangeliet 
til 4. søndag efter påske til at tale 
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lige ind i præsteindsættelsen den 
2. maj 2021. 

I løbet af dagen blev flagenes va-
jede velkomst fulgt op af mange 
håndtryk uden berøring, og ind-
tryk der satte forventningsfulde 
aftryk – en forventning som jeg 
glæder mig til at omsætte til kon-

krete oplevelser og samvær med 
jer, når coronaen slipper sit tag i 
os, og vi igen kan dyrke fællesska-
berne. 

Med ordene fra sangen »Du er 
mit Danmark« vil jeg sige jer alle 
en stor tak for jeres medvirken til 
at gøre indsættelsesdagen festlig 

og højtidelig – og for at tale hjer-
tesprog. 

Skønne land, vi hejser vort flag, 
Ved hver lejlighed,  
ved hver højtidsdag. 
For Dannebrog vajer 
Så smukt i dette land. 

Sognepræst Tabitta Flyger 

Foto: Søren Poulsen
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AKTIVITETER

EN DANSEKONCERT 
med Erika Sanchez og Kai Bredholt

I 2008 mødtes en dansk harmo ni  ka spiller og en 
mexicansk flamenco danser i Madrid. Flamenco 
og harmonika passede ikke særligt godt sammen, 
men Erika og Kai, for det er det de hedder, satte 
sig for at få det til at smelte sammen.

Iklædt harmonika, flamencosko, og det mexikanske 
instrument Jarana, fortolker Erika Sanchez og Kai 
Bredholt danske salmer og sange i flamenco-stil, tilsat 
flamencodans, mexikanske sange og vestjysk festpolo-
naise.

KAI BREDHOLT (Danmark) er født i København. 
Han er uddannet bådebygger og kom til Odin Teatret 
i 1990. Her arbejder han som skuespiller, musiker, og 
instruktør af forestillinger/byttehandler i hele verden. 

Han modtog i 2010 Ældreprisen i Holstebro for sit 
arbejde med at øge ældres livsglæde gennem teater og 
musik. I 2016 var han med til at grundlægge Landsby 
Laboratoriet i Idom-Råsted, som arbejder med lands-
byudvikling.

ERIKA SANCHEZ (Mexico) er født og opvokset i 
Mexico City. Hun arbejdede som kemiingeniør, indtil 
hun i 2008 besluttede sig for at følge sin drøm om at 
blive flamencodanser. Hun bor i Danmark og arbejder 
som danser, sanger og som arrangør af kulturelle begi-
venheder og teaterforestillinger.

Landsby Laboratoriet og  
Nordisk Teater Laboratorium
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Redaktion:  Gunhild Olesen Møller.......................... tlf. 2332 9210 ............ gunhildom@gmail.com
 Kirsten Sanders ..................................... tlf. 2131 3091 ............ kirstensanders@gmail.com
 Anny Nielsen ........................................ tlf. 2711 2907 ............ annyehn@gmail.com
 Kirkebladet udgives af menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad (september, oktober, november) afleveres hos redaktionen  
senest søndag d. 25. juli. Kirkebladet omdeles i uge 36.

DE LOKALE PASTORATERS HJEMMESIDER
Find oplysninger om gudstjenester og aktiviteter på vores og nabopastoraternes hjemmesider:

Sydmorspastorat.dk  for Vejerslev, Øster Assels, Blidstrup og Vester Assels.
Lelø.dk  for Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding.
Frøslev-pastorat.dk  for Frøslev, Mollerup, Outrup og Dragstrup.
Svmp.dk  for Agerø, Hvidbjerg, Karby, Rakkeby, Redsted, Tæbring.

Hvis du går i 3. klasse, kan du blive 
minikonfirmand i sommerferien! 

Den 3.-4.-5. og 8. august. 

I samarbejde med Sydvestmors Pastorat og Frøslev 
Pastorat har vi lavet et spændende program for da-
gene, hvor vi skal synge, lytte, lære og lege! 

Første dag skal vi mødes i Agerø kirke, og være 
ude på øen og opleve skabelsen! 

Dag nummer 2 skal vi mødes i Dragstrup kirke 
og undersøge kalkmalerier af verdens første jule-
mand og høre om jul, påske og pinse og se på, hvad 
området også fortæller os af spændende ting. Bl.a. 
Helligkilden! 

Den 3. dag mødes vi i Karby kirke, her handler det 
om fællesskab og næstekærlighed, vi skal også på 
tur mellem vilde blomster og evt. se på strandløver 
og andre sjove fisk. 

Vi slutter det hele af ved en gudstjeneste i en af vore 
kirker søndag den 8. august, hvor årets minikonfir-
mander får et diplom samt en lille gave. 

Glæd dig, det gør vi!

Vi vil gerne, at forældre allerede nu snakker med 

børnene om de har lyst til at blive minikonfirman-
der og melder sig til, af hensyn til planlægning. 

Spørgsmål kan rettes til sognepræst Tabitta Fly-
ger tlf. 2445 2329 Tilmelding til Arne Silkjær tlf. 
5115 9505 eller mail: arnesilkjaer@outlook.dk 



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Hvor andet ikke er anført, er gudstjenesten ved Tabitta Flyger

CRB = Christian Rønlev Berwald · AMS = Anne-Marie Sloth 
LH = Lars Højlund
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Juni Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 6. 10.15

Søndag 13. 9.00  
LH

Søndag 20. 10.15

Søndag 27. 11.15  
CRB 

Juli
Søndag 4. 10.15

Søndag 11. 10.15

Søndag 18. 19.00 CRB
Efterflg. kaffe i våbenhuset

Søndag 25. 10.15

August
Søndag 1. 10.15

Søndag 8. 10.15

Søndag 15. 14.00 
Udendørs i 

præstegårdshaven

Søndag 22.  10.00
CRB

Søndag 29. Konfirmationer

September
Søndag 5. 11.15 

AMS

Søndag 12. 10.15 Høstgudstj.

Søndag 19 10.15 Høstgudstj. 
Efterflg. frokost i 
Menighedshuset

MANDAG 20. 19.00 Høstgudstj.
Dansekoncert i Forsam-

lingshuset. Menighedsrådet 
er vært ved kaffen.

Se side 6


