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… hed en bog, der var vældig 
populær for ca. 15 år siden. 
Den var skrevet af en mand 
ved navn Eckhart Tolle og 
blev på kort tid meget popu-
lær. Det var sådan en blan-
ding af østlige religioner, til-
sat lidt populær psykologi og 
selvhjælps-tips til, hvordan 
livet kunne blive meget bed-
re – ja, man kunne faktisk 
nærmest blive frelst, hvis 
man bare fulgte anbefalin-
gerne i denne bog.

Jeg læste den aldrig, for jeg 
er sådan set vældig tilfreds 
med min religion, kristen-
dommen, og synes ikke, jeg 
behøver gode råd til, hvordan 
jeg bedst bliver frelst. Det 
ved jeg nemlig allerede, for 
Kristus er død for mig, har 
overvundet dødens magt og 
er genopstået. Det er mit hol-
depunkt i tilværelsen, og min 
tro bliver kun stærkere og 
stærkere med årene.

Jeg tør tro. Jeg har tillid til, at 
Gud passer på mig og er til 
stede i verden og virker gen-
nem Helligåndens kraft.

Alligevel faldt jeg over bogen 
en dag i sommerferien.

For min sommer, min varme, 
dovne sommer kaldte på tit-
len på bogen: Nuets kraft.

For hvor kommer kræfterne 
fra? De der helt jordiske og 
håndgribelige kræfter, som vi 
alle har brug for. Og jeg har 
tænkt vældig meget over, 
hvordan det kan være, at man 
ved feriens start kan føle sig 
lidt flad på batterierne og 
tænke ved sig selv »at tre 
uger, det er da slet ikke nok« 
– og så ved feriens slutning 
mærke glæden over at skulle 
i gang igen. Møde de menne-
sker, man arbejder sammen 
med, og ganske enkelt glæde 
sig til dage, hvor kalender og 
»to-do-listen«, har flere 
punkter end: Køre til havet, 
ringe til Hanne osv.

Måske har han fat i noget, 
ham Tolle. Måske er der en 
sandhed, i at Nuets kraft er 
det, der sker, når tiden står 
stille. Når man bare er til og 
hverken skal tænke frem eller 
tilbage. Når vi oplever at væ-
re fuldstændigt nærværende 
og kan slippe vores ellers til 

Nuets kraft . . .

MOBILEPAY
Husk, at du kan indbe-
tale penge til vores for-
skellige indsamlinger på 
vores MobilePay num-
mer: 89454.
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evighed kørende grublerier over 
fortiden og alverdens ligegyldig-
heder og bekymringer for fremti-
den.

Det skete for mig denne sommer. 
Jeg har været i nuet og mærket 
dets kraft.

Jeg har spurgt mig selv og min 
familie om, hvad der ville give os 
mest glæde, ro og lethed. Jeg har 
nydt nærværet med mine børn 
og med de gæster, vi har haft.

Jeg har nydt synet af markerne, 
som landmanden har haft alt for 
tidligt travlt på. Og sørget lidt 
over, at høsten allerede er over-

stået – en måned før normalt.

Jeg har igen og igen læst Knud 
Sørensens seneste digtsamling – 
her er en lille smagsprøve:

ET STED DERUDE

måske i vildnisset
måske i bybilledet
eller ude over fjorden
har nogle dage nok gemt sig,
jeg vil gerne tro
at de er mine
og at de bare ligger og venter på
at jeg finder dem.

Jeg fandt dagene, og det har 
bragt mig glæde og nye kræfter 

til at tage fat på efteråret – blandt 
andet med nye tilbud her i Syd-
mors pastorat.

Som noget nyt for eksempel 
Strømpehusets Samtalesalon, 
med Knud Sørensen som første 
gæst og senere Jens Smærup Sø-
rensen. Der skal vi også tale om 
nuets kraft – om at være til med 
hinanden.

Trine Gjørtz,
sognepræst

Stof til næste kirkeblad 
(januar, februar, marts) 

afleveres hos  
 redaktionen senest d.  

9. oktober 2018.  
Kirkebladet omdeles  

i uge 49.

STRØMPEHUSETS SAMTALESALON
Tid til at tale sammen. Med 
mennesker – også nogle, du må-
ske ikke kendte i forvejen. Tale 
sammen om emner, der betyder 
noget – ikke bare tom snak, men 
samtale om det, der gør en forskel 
i dit liv.

Der er masser af ord i verden. 
Derfor bliver det endnu vigtigere 
at holde sig til dem, der gør en 
forskel – de ord, der flytter dine 
tanker og giver dig en oplevelse 
af at være sammen med menne-
sker i verden.

Samtalesalon er ikke kun noget, 
der sker i de store byer. Nu åbner 

Strømpehuset i Øster Assels også 
for den spændende samtale mel-
lem mennesker.

Det første arrangement bliver den 
21. oktober kl. 15-17, hvor for-
fatteren Knud Sørensen kommer 
og sætter samtalen i gang. Næste 
gang bliver den 17. november kl. 
14-16, hvor vi får besøg af forfat-
teren Jens Smærup Sørensen.

Hver gang foregår det i Strømpe-
huset, hvor vi serverer kaffe og te. 
Tag en kage med, hvis du lige har 
bagt eller kom som du er.

Arrangører: Strømpehusets venner  
og sognepræst Trine Gjørtz.

Strømpehuset i Øster Assels  
vil danne ramme om et nyt  

tiltag: Samtalesalon – hvor vi 
kan mødes og tale sammen om 
vedkommende og væsentlige  
emner. Første indleder bliver 

Knud Sørensen.

Før-adventsgudstjeneste i Vester  
Assels søndag den 25. nov. kl. 10.15

Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset  
og ønsker hinanden glædelig snart-advent.



AKTIVITETER
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

SEPTEMBER
Tirsdag  d.  11.  kl.  7.45:  Konfirmander begynder
Torsdag  d.  13.  kl. 13.45:  Minikonfirmander begynder
Torsdag  d.  27.  kl. 17.00:   Spaghettigudstjeneste, Vejerslev Kirke, derefter spisning i  

Menighedshuset. Børnekoret medvirker.

OKTOBER
Tirsdag  d.  2.  kl. 19.30:  Sangcafé, Menighedshuset, Vils
Fredag  d.  19.  kl. 19.15:  Aftenandagt i Øster Assels kirke – lokalt kor medvirker
Søndag  d.  21.  kl. 15-17:   Strømpehusets Samtalesalon, Øster Assels,  

med forfatter Knud Sørensen
Torsdag  d.  25.  kl. 19.30:   Se nærmere på bøgerne og forstå dem. Bog- og danmarkshistorie med 

Henrik Sejerkilde, Vejerslev Præstegård.
Tirsdag  d.  30.  kl. 19.00:   Sognemøde i Borgerhuset, Øster Assels, om gravsten på Øster Assels og 

Blidstrup kirkegårde

NOVEMBER
Søndag  d.  4.  kl. 10.15:  Alle Helgens-gudstjeneste, Øster Assels Kirke,     
   kl. 14.00:  Vejerslev Kirke
Onsdag  d.  7.  kl. 19.30:  Sangcafé, Menighedshuset, Vils
Torsdag  d.  15.  kl. 17.00:   Spaghettigudstjeneste med Hans Jørn Østerby, Vejerslev Kirke,  

derefter spisning i Menighedshuset
Lørdag  d.  17.  kl. 14-17:   Strømpehusets Samtalesalon med forfatter Jens Smærup Sørensen i 

Strømpehuset, Øster Assels
Søndag  d.  25.  kl. 1015:     Før-adventsgudstjeneste, Vester Assels Kirke med efterfølgende kaffe i 

våbenhuset

DECEMBER
Søndag  d.  2.  kl. 14.00:   Gudstjeneste, Vejerslev Kirke og efterfølgende advents- og juletræsfest.
Torsdag  d.  6.  kl. 19.00:   Adventsgudstjeneste, Øster Assels Kirke, med Sydmors Børnekor.  

Efterfølgende samvær i forsamlingshuset

TEATERSALSGUDSTJENESTE MED JONAS 
Igen i år arrangerer nogle af øens præster en ander-
ledes gudstjeneste for hele familien i Teatersalen i 
Nykøbing. Og i år bliver helt speciel! Det bliver en 
koncert med Jonas H. Petersen omkranset af kendte 
salmer og faste dele fra en almindelig gudstjeneste.

Jonas er kendt fra gruppen Hyms from Nineveh, 
der havde en af deres sange med til årets X-Faktor.

Jonas er af aktiv musikalsk familie. Jonas’ søster 
Lise P. har flere gange gæstet Nykøbing Kirke. Og 
deres far skrev teksten til Danmark nye julesang: 
»Hvad er det, der gør julen til noget særligt?«

Teatersalsgudstjenesten, Morsø Teatersal, Nykøbing, 
søndag den 11. november kl. 14.

Jonas H. Petersen  
fra Hymns from  
Nineveh er i  
front i årets  
teatersals- 
gudstjeneste
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SOGNEMØDE I ØSTER ASSELS/BLIDSTRUP 
Der indkaldes til sognemøde i Borgerhuset, Øster 
Assels, tirsdag 30. oktober 2018 kl. 19.

Formålet med mødet er at orientere om menigheds-
rådets tanker i relation til de mange gravsten, som i 
øjeblikket henstår på kirkegårdene såvel i Blidstrup 
som i Øster Assels.

Der vil fra 1. oktober og frem til 25. oktober blive 
fremlagt to mapper i Øster Assels Kirkes våbenhus 
med billede af samtlige disse gravsten, hvor vi vil 

bede alle interesserede om at notere ved billedet af 
den enkelte sten, hvorfor man mener, at netop denne 
sten er bevaringsværdig – meget gerne med en god 
fortælling om den person, som stenen hidrører fra.

Bemærk, at mappen for Blidstrup kirkegårds grav-
sten vil ligge i våbenhuset i Øster Assels Kirke, 
fordi Blidstrup Kirke er lukket fra den 20. august.

Kirsten Sanders, formand,  
Øster Assels-Blidstrup Menighedsråd

VI SYNGER IGEN
Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradi-
tion. Endnu engang vil vi lade stemmerne løfte 
sig i fællessang – og snakke om stort og småt 
ind i mellem. Vi skiftes til at foreslå, hvad vi skal 
synge. Ost og rødvin undervejs til 30 kr.

Sangcafé tirsdag den 2. oktober og onsdag  
den 7. november, begge aftener kl. 19.30

JULEAFSLUTNING  
FOR SKOLEN

Sydmors Skole og Børnehus kommer til juleaf-
slutning den dag, børnene får juleferie. Børn og 
forældre får besked om tidspunktet senere. 

ADVENTSGUDSTJENESTE 
I ØSTER ASSELS

Der holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels 
kirke torsdag den 6. december kl. 19. Vi be-
gynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog, 
som Sydmors Børnekor vil stå for. Efter gudstje-
nesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil 
på 6’eren sanglege, og Gerhard Mark underhol-
der. Vi slutter kl. 21.30.

ALLE HELGENS DAG
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i 
gudstjenesterne på Alle Helgens dag den 4. 
november, 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.

Øster Assels kl. 10.15 og Vejerslev kl. 14.

Navnene på dem vi har mistet og som er be-
gravet her i pastoratet, i det forgangne år vil 
blive læst op.

AFTENANDAGT
i forbindelse med kulturjam

Når butikkerne lukker fredag den 19. okto-
ber, mødes vi i Øster Assels Kirke kl. 19.15 til 
en lille aftenandagt. Der vil være medvirken af 
et lille lokalt kor.

ADVENTSFEST I VEJERSLEV
Traditionen tro holder vi i fællesskab med Bor-
gerforeningen og Idrætsforeningen adventsfest 
den 1. søndag i advent. I år har vi slået adventsfe-
sten sammen med juletræsfesten, og det betyder, 
at der både vil være Lucia-
optog og sanglege og dans 
om juletræet. Det bliver 
en fest!! Vi begynder med 
gudstjeneste i kirken kl. 
14. Hold øje med opslag 
med nærmere information.

Adventsfest Vejerslev søndag den 2. december kl. 14.
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AKTIVITETER

BØRNEKOR  
OG SPAGHETTI

Til efterårets spaghettigudstjeneste begynder vi 
med en kort børnegudstjeneste i Vejerslev Kirke, 
hvor Sydmors Børnekor medvirker. 

Bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs i Me-
nighedshuset i Vils. 

Vi slutter kl. 18.30. Kom og vær med  
– det er gratis at deltage.

Spaghettigudstjeneste  
torsdag den 27. september  
kl. 17 i Vejerslev Kirke

MINIKONFIRMANDER, 
SPAGHETTI – OG JACK?

November måneds spaghettigudstjeneste marke-
rer også afslutningen for årets minikonfirmander. 
Vi begynder i kirken kl. 17, hvor vi får besøg af 
Hans Jørn Østerby, som har besøgt os tidligere. 
Måske kommer Jack også forbi? Efter gudstjene-
sten skal vi spise spaghetti med kødsovs, som vi 
plejer i Menighedshuset. Det er gratis at deltage.

Spaghettigudstjeneste torsdag den 15. november kl. 17 
i Vejerslev Kirke

Når man læser, tænker man ikke al-
tid over, hvorfor de ser ud, som de 
gør. Nogle gange kan man bare ikke 
rigtig komme igennem den – det 
kan være på grund af det, der står 
i bogen. Men det kan også være, 
fordi bogen ser 
ud, som den gør.

Når man har så 
mange bøger, at 

man samler på dem, er det oplagte 
spørgsmål: Har du læst dem alle 
sammen? Og nej – det har jeg ikke. 
For en bogsamler er det en gave at 
have oplevelse på oplevelse stående 

klar i reolen, og 
nogle gange er 
det alt andet end 
ordene, der har 
gjort, at bogen er 
endt lige her.

Jeg vil prøve at 
vise eksempler 
på, hvor mange 
historier, der 
kan gemme sig 
i bøger – ud 
over dem, der 
er trykt i dem. 
Og fortælle 

om, hvordan danske bøger er kom-
met til at se ud, som de gør. Histo-
rien om bøger er nemlig også en 
slags danmarkshistorie. Jeg henter 
bøgerne i reolen – og der dukker 
helt sikkert nogle op, du aldrig har 
set før. Og nogle, som du selv har 
stående derhjemme.

Kom på bogudflugt i Vejerslev 
Præstegård og hør mere om bøger – 
deres historie, deres design og det, 
de kan gøre ved os, når vi tager dem 
i hånden.

Tilmelding til Trine Gjørtz 
tg@km.dk senest 22. oktober.

Henrik Sejerkilde

Se nærmere på bøger, Vejerslev Præste-
gård torsdag den 25. oktober kl. 19.30

Se nærmere på din bog og forstå den –  
i hvert fald hvorfor den ser ud, som den gør

Sidste år udkom  
bogen Dansk 

bogdesign i det 20. 
århundrede, hvor 
Henrik Sejerkilde 

fortæller en form for 
danmarkshistorie  

gennem bøgernes ud- 
seende og udvikling.

BABYSALMESANG
ved Julie Exner begynder den 3. oktober.

Hold øje med Facebook.

Hans Jørn Østerby og Jack  
kommer til Vejerslev i november
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Ved vores årlige gennemgang af 
kirken i Blidstrup har det vist sig, 
at der er problemer flere steder i 
kirkens tagkonstruktioner og tag-
dækning. Det betyder, at vi – over 
tid – skal have skiftet (eller rettere 
omstøbt) tagbelægningen, ligesom 
en hel del af tømmeret skal skiftes. 
Endvidere er der problemer med 
hvælvingen over koret, som ikke er 
tilstrækkelig godt funderet.
Desværre kan vi ikke få lavet det 
hele på én gang, fordi blytækkeren 
(der findes kun en i Danmark) ikke 
har tid til at lave det hele lige her og 
nu. Men vi har fået bevilget de nød-

vendige midler til en første etape, 
som omfatter koret og dets tag.
Håndværkerne går i gang den 20. 
august, og hvis alt går vel, håber vi, 
at arbejdet er slut omkring juletid.

I forbindelse med renoveringen vil 
kirken være lukket for gudstje-
nester m.v., så høstgudstjenesten 
kommer til at foregå i Øster As-
sels Kirke den 16. september kl. 
10.15 med efterfølgende frokost i 
IT-huset.
For så vidt angår julegudstjenesten 
håber vi, at det bliver muligt at 
holde denne i Blidstrup Kirke, som 
vi plejer, men vi ved det endnu ikke 
med sikkerhed, så hold øje med op-
slagene ved kirkerne. Så snart vi ved 
noget, bliver det meldt ud.

Kirsten Sanders, formand, 
Øster Assels-Blidstrup Menighedsråd

RENOVERING AF BLIDSTRUP KIRKE

Blidstrup Kirke lukkes i 
efteråret for at gennemgå en 

nødvendig renovering af taget.

OMLÆGNING AF KIRKEGÅRD 
Menighedsrådet i Vejerslev har 
igangsat en omlægning af kirke-
gården. Det sker på baggrund af 
de færre begravelser og flere urne-
nedsættelser, og deraf følgende be-
hov for andre typer af gravsteder.

Desuden vælger flere at sløjfe gra-
vene, når fredningstiden er omme, 
og Kirkeministeriet forlanger, at 
disse gravminder fjernes, således 
at vi ikke bruger unødigt af fæl-
lesmidler.

Der er lavet en plan for omlægnin-
gen, så vi får en kirkegård, der ud-
over gravsteder og urnegravsteder 

også får et egentligt lapidarium 
med bevaringsværdige sten. Der 
bliver så også plads til rekreative 
områder. Det er et arbejde, som 
vores graver og gravermedhjælper 
i al fald i første omgang varetager, 
når der er tid og lejlighed til det.

Omlægningen sker naturligvis 
over en længere årrække, hvor gra-
ve, der ikke har en gravstedsejer 
vil blive sløjfet efterhånden som 
fredningstiden udløber.

Gravsteder i områder berørt af om-
lægningen kan kun undtagelsesvis 
reserveres eller fornyes.

Gravstedsejere kan vælge at fjerne 
egne gravminder, eller overlade 
det til menighedsrådet. I så fald 
opbevares stenen på kirkegården 
på ledige steder, indtil disse om-
råder kan indgå i den planlagte 
omlægning.

Det betyder ikke, at stenene er fre-
dede, og når vi ikke længere har le-
dig plads, vil de blive tilintetgjort.
De fredede gravminder vil blive 
samlet i et egentligt lapidarie i det 
nordvestlige hjørne.

Anny Nielsen,  
formand for Vejerslev Menighedsråd

SKJULT NØD PÅ SYDMORS
Vi har de seneste år samlet ind 
til lokal menighedspleje. Jeg 
oplever af og til at komme i 
hjem, hvor midlerne er små, og 
hvor en økonomisk håndsræk-
ning op til jul ville varme rigtig 
godt. Og det gør det! Vi har de 

seneste år haft mulighed for 
at tilbyde lidt hjælp til træng-
te familier. Hjælpen består i 
en julekurv og en julegave til 
børnene. Ved årets høstguds-
tjenester bliver der samlet ind 
til dette formål. Man kan også 

bruge mobilpay 89454. Man 
bedes rette henvendelse til sog-
nepræsten, Trine Gjørtz, enten 
pr. mail: tg@km.dk eller på te-
lefon 4052 2632 for at komme 
i betragtning til hjælp. Gerne 
inden 1. december.



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
 9. okt. kl. 11.00  Gjørtz
13. nov. kl. 11.00  Gjørtz
23. dec. kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
 9. okt. kl. 14.30  Noer
13. nov. kl. 14.30  Gjørtz
23. dec. kl. 10.00  Gjørtz T
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September Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Torsdag 27. sept. 17.00 Spaghetti Under restaurering

Søndag 30. sept.
18. s. e. trin.

19.00 
Høstgudstjeneste

Oktober
Søndag 7. okt.
19. s. e. trin.

9.00
LKR

Søndag 14. okt.
20. s. e. trin.

9.00
JAH

Fredag 19. okt. 19.15 Aftensang
Søndag 21. okt.
21. s. e. trin. 10.15

Søndag 28. okt.
22. s. e. trin. 10.15

November
Søndag 4. nov.
Allehelgensdag 14.00 10.15

Søndag 11. nov.
24. s. e. trin. Teatersalsgudstjeneste

Torsdag 15. nov. 17.00 Spaghetti- 
gudstjeneste

Søndag 18. nov.
25. s. e. trin. 10.15

Søndag 25. nov.
Sidste s. i kirkeår 10.15

December
Søndag 2. dec.
1. s. i advent

14.00 
Adventsgudstjeneste

Torsdag 6. dec. 19.00 
Adventsgudstjeneste

Søndag 9. dec.
2. s. i advent

9.00 
LKR

Søndag 16. dec.
3. s. i advent 10.15

Mandag 24. dec.
Juleaften 16.15 15.00 11.00 (hvis klar) 13.45

Tirsdag 25. dec.
Juledag 10.15

Onsdag 26. dec.
2. juledag 14.00

Søndag 30. dec.
Julesøndag 10.15

Januar
Torsdag 1. jan. 14.00


