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Henrik Andersen 28736976
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Formand Gunhild Olesen Møller · Strædet 
38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10
Kasserer Søren Kristian Petersen · Ålekiste-
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Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063

I den forgangne sommer har 
økonomi og politik fyldt meget 
i mediebilledet. Den økonomi-
ske krise i Grækenland har nok 
optaget de fleste, og valget i 
forsommeren var ligeledes ved-
kommende for os alle. Begge 
dele kom til at handle meget 
om penge. Om statistikker og 
tal. Hvad viste tallene og hvad 
betød det så i øvrigt for os?
Sådan vil det selvfølgelig altid 
være, når man skal tale om øko-
nomi og politik, men det er 
som om, det lidt har taget over-
hånd – det med at måle og veje 
og putte alting ind i golde sta-
tistikker.

Svend Brinkmann er professor i 
psykologi ved Aalborg Univer-
sitet. Han siger: »Danmark er 
blevet et land, hvor intet læn-
gere er et formål i sig selv. 
Hverken i politik eller i vores 
private liv. Alt i konkurrence-
staten, de arbejdsløse, flygtnin-
gene, vores dannelse og vores 
børn – alt er et middel til noget 
andet«. Men hvis tilværelsen 
skal give mening, er den optik 
ødelæggende. Alt måles og ve-
jes og gøres op i, om lige præcis 
jeg får noget ud af det? Intet er 
længere et værdigt, menings-
fuldt og ædelt formål i sig selv. 
Alt kan kvantificeres, alt er et 
middel til noget andet.  

Og når vi farer rundt og har så 
svært ved at finde mening og 
retning i tilværelsen, at vi må 
bruge millioner på antidepres-
siver, coaches og alskens afarter 
af mindfulness, skyldes det  
netop den instrumentaliserede 
tan kegang, der siver fra den po-
litiske debat ind i vores menta-
le liv.

Den instrumentaliserede tan-
kegang er noget, der i dag gen-
nemsyrer stort set alt, uanset 
om vi taler politiske reformer 
eller om folks almindelige 
hver dagsliv. Forholdet til vores 
kolleger, til vores venner, kære-
ster og ægtefæller er i stigende 
grad instrumentaliseret. Vi op-
retholder forholdet til dem, så 
længe det er udviklende og be-

rigende. Vennekredsen kaldes i 
stedet et »netværk«; noget, 
man kan mobilisere, hvis man 
gerne vil have succes«,  siger 
Svend Brinkmann. Og så op-
regner han ellers hvordan hele 
vores samfund er blevet instru-
mentaliseret de seneste år.

Alt skal måles og vejes: »Tag 
universiteterne. De skaber ikke 
længere viden, fordi viden er 
ædelt eller og samfundsberi-
gende. De er blevet vidensfa-
brikker. De studerende skal væ-
re færdige på rekordfart, så vi 
kan klare os internationalt, og 
de, der underviser, skal doku-
mentere vores resultater i ske-
maer. Eller tag folkeskolerefor-
men. Skoleelever skal nu bevæ-
ge sig noget mere – ikke fordi 
det er sundt og giver velbehag i 
sig selv at bruge sin krop, men 
for at blive bedre til matematik 
og læsning. I det hele taget har 
det ikke længere egenværdi at 
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være barn og gå i skole. Barndom-
men er blot en forberedelse til, at 
man kan præstere på arbejdsmarke-
det,« siger Svend Brinkman.

Og når alt reduceres til »nødven-
dighedens politik«, holder politi-
kere holder op med at være visio-
nære, mens vi andre holder op med 
at være demokratiske medborgere. 
I stedet bliver vi forbrugere – hvor 
vi primært spørger os selv om dette 
eller hint, »siger mig noget«.
Vi er blevet »et dement samfund«; 
et samfund, der ikke kan huske sin 
egen historie, og snart ikke er gen-
kendelig for hverken sig selv eller 
dem, der holder af det.

Selvfølgelig gør vi en masse ting for 
at opnå noget. Vi laver lektier for at 
få gode karakterer. Vi går til lægen 
for at blive raske osv. osv. Vi går på 
arbejde for at tjene penge. Men al 
forskning viser, at det, der virkelig 
bringer os mening og fylde i livet – 
oplevelser, hvor handlingen er et 
mål i sig selv, er dét, der bringer os 
den største tilfredsstillelse. 
Det har man altid vidst. Faktisk var 
Aristoteles den første der formule-
rede netop dette. Oplevelser, der 
ikke har noget mål i sig selv er sim-

pelthen dét, der giver os ægte glæ-
de, og det får vi ganske enkelt for 
lidt af i vores tid.

Så var det, at jeg kom til at tænke 
på, at det med at gå i kirke godt 
kunne være et eksempel på noget, 
man ikke kan måle resultatet af. 
Hvorfor komme der, spørger mange 
sikkert sig selv. Hvad får jeg ud af 
det, er der endnu fl ere,  der spørger. 
Og så kører man i Bilka i stedet. 

Men det er netop Svend Brink-
manns tese, at det præcis er det, der 
gør os allermest glade og tilpasse – 
når vi gør noget, der ikke giver me-
ning. Man skal ikke opnå noget ved 
at være til gudstjeneste, men man 
vil måske opdage, at man får noget 
med hjem, som man ikke lige kun-
net have læst sig frem til i en brugs-
anvisning: Lidt ro fra en stresset 
hverdag, tid til stilhed med sig selv, 
tid til at synke ind i sig selv for en 

stund og få vendt tanker som da-
gens travlhed ellers ikke levner 
plads til.
Så velkommen i kirken og velkom-
men til gudstjenesten, hvor du 
hverken kan vinde noget eller opnå 
bonuspoint – men hvor du er vel-
kommen præcis 
som du er, og 
med alt det, der 
er dit.

Trine Gjørtz

VÆrdien aF alt det, der iKKe Kan MÅles og Vejes

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

Henrik Højgaard Sejerkilde
(redaktør)  
henh@berlingskemedia.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad 
(januar, februar, marts) 

afl everes hos redaktionen 
senest den 29. oktober 2015.

Kirkebladet omdeles i uge 49.

3

aKtiViteter

Så er den udvendige renovering af Øster Assels Kirke 
endelig færdig.
Menighedsrådet vil gerne hermed takke alle for jeres 
forståelse og tålmodighed med stillads og almindeligt 
byggerod. Og samtidig vil vi også gerne takke alle 
håndværkerne for det smukt udførte arbejde, og fordi I 
trods alt ikke rodede mere. Det var dejligt. Samtidig vil 

vi godt invitere alle til at komme og se det færdige re-
sultat, især det nye kirkeloft. Derfor bliver der mulig-
hed for at kigge nærmere på det hele om søndag den 18. 
oktober – i kulturugen, uge 42 –  hvor vi også, traditio-
nen tro, byder på kunstudstilling og kaffe i kirken. 
Der vil være adgang til loftet fra kl. 13 til kl. 16. 
Vi glæder os til at se jer. Øster Assels Menighedsråd

KoM og se det
FÆrdige resultat
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oVerBliK (se i øvrigt opslagene)

SEPTEMBER
Torsdag  d.  10.  kl.  13.40 Minikonfi rmander i Menighedshuset, Smedebjergevej 50, Vils
Søndag  d.  13.  kl.  10.15 Høstgudstjeneste i Øster Assels Kirke 
Søndag  d.  20.  kl.  10.15 Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke.
Torsdag  d.  24. kl.  17.00  Spaghetti-gudstjeneste i Vejerslev Kirke med fællesspisning i 

Menighedshuset i Vils.
Søndag  d.  27.  kl.  19.00  Høstgudstjeneste i Vester Assels Kirke

OKTOBER
Torsdag  d.  1.  kl.  19.30 Sangcafé i Menighedshuset i Vils.
Onsdag  d.  7.  kl.  19.00 Foredrag med Karen Thisted på Blidstrup Efterskole.  
Tirsdag  d.  27.  kl.  19-20.30  Alle Kirker Synger i Øster Assels Kirke.

NOVEMBER
Søndag  d.  1.   Allehelgensdag - Vejerslev Kirke kl. 10.15. Øster Assels Kirke kl. 14.
Torsdag  d. 5.  kl.  17.00  Spaghetti-gudstjeneste  i Vejerslev Kirke med efterfølgende 

fællesspisning i Menighedshuset i Vils
Onsdag  d.  18.  kl.  19.30 Sangcafé i Menighedshuset i Vils. 
Onsdag  d.  26.  kl.  19.00  Adventsgudstjeneste i Blidstrup Kirke med efterfølgende kaffe og

rejseberetning på Blidstrup Efterskole.
Søndag  d.  29.  kl.  10.15  Adventsgudstjeneste i Vester Assels Kirke. Efter gudstjenesten er der 

kaffe i våbenhuset.
Søndag  d.  29.    Adventsfest i Vejerslev: Gudstjeneste kl. 14, derefter fest i Menighedshuset 

DECEMBER
Tirsdag  d.  8. kl.  19.00  Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke. Efter gudstjenesten fortsættes 

i forsamlingshuset.
Fredag  d.  18.    Juleafslutning i Vejerslev Kirke for Sydmors Skole og Børnehus. 

Tidspunktet bekendtgøres senere.

Foredrag med Karen Thisted, 
Blidstrup Efterskole den 7. oktober. kl. 19.00

»Det skal mærkes, at vi lever« hed den samtalebog, 
som journalisten Karen Thisted var pennefører for. Det 
var præsten Johannes Møllehave, der talte med sin for-
fatterkollega Benny Andersen om livet og døden. Der 
blev solgt mere end 240.000 eksemplarer af bogen, 
som startede en veritabel bølge af bøger, hvor kendte 
danskere sættes sammen og diskuterer stort og småt – 
og en væsentlig årsag til succesen var uden tvivl, at det 
var netop Karen Thisted, der holdt styr på snakken.
Sydmors Pastorat har inviteret den skarpe, morsomme 
og rapkæftede journalist og forfatter til Blidstrup Efter-
skole den 7. oktober kl. 19, hvor hun med udgangs-
punkt i »Det skal mærkes, at vi lever« vil fortælle om 
de to mænds ukuelige livsmod, der forblev intakt, selv 
om de mistede deres elskede livsledsagere. 

Hun tog de to mænd med til 
Kreta, hvor bogen skulle fi n-
de sin form – og her skete der 
det forunderlige, at de to 
mænd fi k lyst til 
livet igen. Karen 
Thisted læser også 
Benny Andersens 
dejlige digte op – 
og giver Johannes Møllehaves tolkning af digtene, så de 
kan bruges i vores eget liv – og virker bedre end psyko-
loghjælp, siger Karen Thisted, der også er kendt fra 
radioen, hvor hun har dannet et rapkæftet og skarpt 
makkerpar med værten Huxi Bach. 
Så det bliver uden tvivl en aften med masser at tage 
med hjem og tænke over – og en oplevelse at lytte til 
Karen Thisteds udlægning af livet, som det for hende i 
høj grad handler om at fi nde glæderne i.

en KVinde Man Kan MÆrKe

Forfatter og debattør Karen Thi-
sted kan opleves på slap line på 
Blidstrup Efterskole i oktober. 
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spagHettigudstjenester
Spaghetti-gudstjeneste  torsdag den 24. september  kl. 17
i Vejerslev Kirke

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste, og bagefter spiser 
vi  spaghetti med kødsovs  i Menighedshuset i Vils. Vi slutter kl. 
18.30. Kom og vær med – det er faktisk smadder hyggeligt ;-) 
Det er gratis at deltage.

Spaghetti-gudstjeneste torsdag den 5. november kl. 17
i Vejerslev Kirke

Afslutning af årets Minikonfi rmander. Vi begynder med gudstje-
neste, hvor vi får besøg af Hans Jørn Østerby, som før har besøgt 
os – og hver gang har vakt stor begejstring hos vores unge kirke-
gængere. Vi glæder os til et godt gensyn. Efter gudstjenesten skal 
vi, som vi plejer, spise sammen i Menighedshuset – og så får vi 
måske besøg af Hans Jørns gode ven Jack igen … I husker ham 
nok – ham den frække fyr…

alle KirKer 
sYnger
Flade Kirke  torsdag  den 24. september  kl. 19-20.30 
Ø. Assels Kirke  tirsdag  den 27. oktober  kl. 19-20.30 
Vejerslev Kirke  tirsdag  den 26. januar 2016  kl. 19-20.30 

Vi synger især kendte salmer, men vil også lære nye salmer og melo-
dier med iørefaldende rytmiske melodier af nutidige komponister. 
Nogle gange vil der være solister i kirken – og i pausen bydes der på en 
forfriskning. Målet med »Alle Kirker Synger«er at nå rundt til alle 
kirker på øen med halvanden times sang-, musik- og fortælleaften hver 
måned. Du får en unik mulighed for at besøge nogle af de ældste byg-
ninger på Mors og høre om deres historie, fortalt i kort form af en 
kompetent person.
Aftnerne er for alle, og der er gratis adgang til arrangementerne.

leg og lÆr 
Med den nYe 

KirKe-app
Med den nye Paulus-app 
kan børn ved at lege og 
lære få god viden om kri-
stendom, kirken og de bi-
belske beretninger på en 
nutidig måde. Den nye 
Paulus-app er primært for 
børn fra 7 til 13 år.

Den nye app kan hentes 
gratis på www.paulus.dk, 
og den passer til alle styre-
systemer – også smartpho-
nes og iPads.

App til 
gudstjenester

Gå ind på 

paulus.dk
Aldersgruppe: 

7-13 år

App til 
gudstjenester

Gå ind på 

paulus.dk
Aldersgruppe: 

7-13 år

App til 
gudstjenester

Gå ind på 

paulus.dk
Aldersgruppe: 

7-13 år

App til 
gudstjenester

Gå ind på 

paulus.dk
Aldersgruppe: 

7-13 år

sÅ sYnger Vi igen
Sangcafé onsdag den 1. oktober og onsdag den 
18. november – begge gange kl. 19.30
Vi fortsætter succesen og samarbejdet med Borgerfor-
eningen i Vils og indbyder til sangcafe i Menighedshu-
set i Vils. Som sædvanlig synger vi fra fl ere forskellige 

sangbøger. Vi skal se, om vi kan synge lidt nyere sange, 
også fra den nye højskolesangbog. Og måske endda 
lære nogle nye?
Der er ost og rødvin undervejs til 30 kr. Kom og vær 
med til en hyggelig aften. 
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Det er altid godt at komme ud og se på verden, blive 
lidt klogere – og i øvrigt have en rigtig hyggelig dag 
undervejs.
Og de 38, der var med på årets sogneudfl ugt fi k alle tre 
dele med sig, da turen søndag den 31. maj gik til Ve-
dersø Præstegård og herregården Nørre Vosborg.
Det er tredje år i træk, at Sydmors Pastorat arrangerer 
en fælles sogneudfl ugt for alle interesserede, og også i år 
havde mange heldigvis taget mod tilbuddet om en 
dag, der begyndte med gudstjeneste i Øster Assels 
Kirke, en kop stående kaffe – og så ellers i bussen mod 
sydvest.
Målet var Kaj Munks gamle præstegård i Vedersø – der 
faktisk ligger to kilometer uden for selve Vedersø – på 
vej ud mod klitterne og havet, som også inspirerede 
digterpræsten, der virkede her fra 1924 til sin bratte 
død i januar 1944, hvor en tysk terrorgruppe hentede 
Munk og likviderede ham som straf for hans usædvan-
ligt åbenmundede måde at tale den tyske besættelses-
magt midt imod.
Vedersø Præstegård er i dag rammen om et meget fi nt 
museum for digterpræsten, hvor hele historien - både 
den dramatiske og daglige i Munk-familien bliver for-
talt for de besøgende. Mange af de oprindelige møbler 
– blandt andet den radio, som Munk lyttede til BBC’s 
udsendelser på, er vendt tilbage til præstegården efter 
nogle år, hvor der stod en temmelig hård strid mellem 
myndighederne og Kaj Munks søn Arne om præste-
gårdens fremtid.
Den er nu tydeligvis kommet i smult vande, og efter en 
introduktion ved stedets daglige leder Jørn Verner 
Stendorf  var der tid til selv at gå på opdagelse i hjem-
met og i omgivelserne, hvor beliggenheden ned til 

Nørresø er med til at gøre stedet til en lille oase i det 
forblæste Vestjylland.
Turen gik derefter til herregården Nørre Vosborg mel-
lem Ulfborg og Vemb, hvor et imponerende restaure-
ringsarbejde har bragt hele det imponerende gårdan-
læg i fi neste stand. Realdaniafonden har brugt over 200 
mio. kroner på at renovere de gamle bygninger, hvoraf 
hovedhusets ældste dele stammer fra 1500-tallet. Men 
også avlsbygningerne, der stammer fra godsejer Peder 

Tangs tid i 1780’erne, er imponerende smukt bevaret. 
Peder Tang var en bondesøn fra egnen, der takket være 
sine evner som købmand blev i stand til at købe herre-
gården på tiden for landboreformerne, og også den se-
nere ejer A.E.M. Tang var en foregangsmand for land-
bruget i hele Vestjylland.  Mest kendt er han nok i 
eftertiden for at have huset H.C. Andersen i 1859, hvor 
eventyrdigteren indlogerede sig, som han ofte gjorde, i 
længere tid på en herregård, hvor han lod sig varte op, 
mod at fortælle eventyr – og i øvrigt opføre sig pletvist 
ret utåleligt…
Men det var på vejen til Nørre Vosborg, at han skrev 
»Jylland mellem tvende have«, og blandt andet kom 
der også »En historie fra Klitterne« ud af hans ophold.
I forbindelse med renoveringen blev der bygget en ho-
telfl øj, der er indpasset meget smukt med de øvrige 
bygninger, og mon ikke der var en og anden, der fi k 
appetit på et længere ophold på stedet?
Det er jo også det, en sogneudfl ugt kan bruges til – at 
komme ud og få en smagsprøve, som måske giver lyst til 
en senere udfl ugt på egen hånd, og der er ingen tvivl om, 
at deltagerne nød årets udgave – der blev afsluttet med 
aftensmad på Pinenhus.

ud at se Med pastoratet

Den medbragte frokost blev indtaget og nydt i præstegårdsha-
ven i Vedersø med udsigt over Nørresø, hvor Kaj Munk tit ro-
ede og gik på jagt.

Andet stop på turen var herregården Nørre Vosborg, hvor den 
smukt renoverede herregård blev beundret.

Henrik Højgaard Sejerkilde



teatersals-
gudstjeneste

i Morsø teatersal søndag den
8. november kl. 14

Igen i år arrangerer øens præster en anderledes 
gudstjeneste for hele familien i  Teatersalen i Ny-
købing. Efter gudstjenesten er der kaffe og en 
forfriskning. I år vil der være en koncert med go-
spelkoret »Mosaik«, som deltager i gudstjenesten. 
Gudstjenestens tema er »Du er en del af et os«.

juleaFslutning For sKolen
Sydmors Skole og Børnehus kommer til juleafslutning den dag, børnene får juleferie – 

dvs. den 18. december. Det præcise tidspunkt offentliggøres senere.
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adVents-
gudstjeneste
Torsdag den 26. november kl. 19 

i Blidstrup Kirke

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og synger fra 
højskolesangbogen og »Puls« på Blidstrup Ef-
terskole. Og vi skal møde Janni Gregersen, der 
vil fortælle om og vise billeder fra sin rejse til El 
Salvador sammen med Vesterbølle Efterskole i 
marts i år. Efterskoleeleverne har støttet arbejdet 
for bæredygtig udvikling. De har bl.a. beskæfti-
get sig med de fattiges adgang til rent drikke-
vand og afprøvet muligheder for vandrensning. 
Deltagerne fi k stof til eftertanke ved at møde de 
store uligheder i landet.

Janni Gregersen fortæller om sin rejse til El Salvador.

alleHelgensdag
Søndag den 1. november

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i guds-
tjenesterne, hvor vi vil mindes dem, der ikke er 
her længere. Så uanset, om du har mistet i det 
forgangne år eller for længere tid siden, så kan 
det være godt at få lov at være i sorgens rum. 

Vejerslev kl. 10.15 og Øster Assels kl. 14.00
Navnene på dem, vi har mistet, og som er begra-
vet her i pastoratet i det forgangne år, vil blive 
læst op.

adVentsFest
i Vejerslev søndag den 29. november kl. 14 

(1. søndag i advent)

Traditionen tro holder vi i fællesskab med Bor-
gerforeningen og Idrætsforeningen adventsfest 
den 1. søndag i advent. Vi begynder med guds-
tjeneste i kirken kl. 14. Efterfølgende vil der 
være adventsfest i Menighedshuset i lighed med 
sidste år.

adVents-
gudstjenester 

Vester Assels søndag den 29. november kl. 
10.15 (1. søndag i advent)
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i vå-
benhuset og ønsker hinanden glædelig advent.

Øster Assels Kirke tirsdag den 8. december
Der holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels 
Kirke tirsdag den 9. december kl. 19. 
Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Lucia-
optog. Efter gudstjenesten går vi i forsamlings-
huset, hvor der er spil på 6-eren, og Gerhard 
Mark underholder.



202
gudstjenester

 R
et

 t
il

 æ
n

dr
in

ge
r 

fo
rb

eh
ol

de
s.

JA
M

H
 =

 J
oa

n 
A

m
al

ie
 H

ol
ck

 · 
L

R
A

A
 =

 L
ou

is
e K

ro
gh

 R
aa

he
de

 

Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

demensafdelingen
  6. okt. kl. 11 Gjørtz
  3. nov. kl. 11  Gjørtz
23. dec. kl. 11  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
  6. okt. kl. 14 Gjørtz
  3. nov.  kl. 14 Noer
23. dec. kl. 10  Gjørtz

T
ea

m
 L

yn
d

er
u

p
 

97
17

 3
40

8

septemberseptemberseptemberseptember VejerslevVejerslevVejerslevVejerslevVejerslev Øster asselsØster asselsØster asselsØster asselsØster assels BlidstrupBlidstrupBlidstrupBlidstrup Vester asselsVester asselsVester asselsVester asselsVester assels
Torsdag den 24. 17.00 Spaghetti

Søndag den 27.
17. s. e. trinitatis

19.00
Høstgudstjeneste

oktoberoktoberoktober
Søndag den 4.
18. s. e. trinitatis 10.15

Søndag den 11.
19. s. e. trinitatis 10.15

Søndag den 18.
20. s. e. trinitatis 9.00 JAMH

Søndag den 25.
21. s. e. trinitatis 10.15

Tirsdag den 27. 19.00 Alle kirker synger

novembernovembernovember
Søndag den 1.
Allehelgensdag

10.15 14.00

Torsdag den 5. 17.00 Spaghetti

Søndag den 8.
23. s. e. trinitatis

10.15

14.00 Teatersalsgudstjeneste

Søndag den 15.
24. s. e. trinitatis

9.00 Vikar

Søndag den 22.
Sidste s. i kirkeår

10.15

Torsdag den 26. 19.00 med efter� g. 
kaffe og rejseberetning

Søndag den 29.
1. s. i advent

14.00
Efter� g. adventsfest

10.15
Kaffe i våbenhuset

decemberdecemberdecember
Søndag den 6.
2. s. i advent

9.00 JAMH

Tirsdag den 8. 19.00 Adventsgudstj. 
med efter� g. advents-
fest i forsamlingshus

Søndag den 13.
3. s. i advent 10.15

Søndag den 20.
4. s. i advent 10.15

Juleaften 16.15 15.00 11.00 13.45

Juledag 10.15

2. juledag 10.15

Julesøndag 9.00 JAMH

januarjanuarjanuar
Torsdag den 1. 14.00

Søndag den 3.
Helligtrekonger

19.00 med efter� g. 
kaffe i forsamlingshus


