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Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

Hjemme hos os ser vi ikke alle 
de streamingserier, som andre 
gør. Her kan man se et uende-
ligt antal episoder af en selv-
valgt serie. Så hvad enten man 
gerne vil se på kærlighed, 
spænding, eventyr eller på 
krimierne – så er der noget for 
enhver smag.

Hjemme hos os ser vi mange 
nyheder. Vi ser rigtig mange 
nyheder. Vi ser også Badeho-
tellet, Matador og Rejsehol-
det. Og DR K – Erik Kjers-
gaards Danmarkshistorie har 
vi – i hvert fald en af os - set 
virkelig mange gange. 

Og der skete det, som der tit 
sker om sommeren. Vi faldt 
over en ny serie – som vi så 
troligt følger med i sammen. 
Det var serie om et hospital i 
New York. New Amsterdam 
hedder det i seriens verden, 
hvor hovedpersonen er den 
læge, der bliver stedets leder.

Ved det første møde med alle 
medarbejderne stiller han et 
spørgsmål: 

How can I help you? Hvad 
kan jeg gøre for jer?

De ryster på hovedet ad deres 
nye chef, kigger fraværende på 
armbåndsuret, og nogle be-
gynder at rejse sig op – for han 
da umuligt mene det her?

Står han virkelig og spørger 
dem om, hvad han kan gøre 
for dem?

Ja – det gør han!

Han vender situationen om og 
beder dem om at sige, hvad de 
har brug for for at kunne passe 

Hvad kan vi gøre for dig?

Stof til næste kirkeblad 
(oktober, november, 

december) afleveres hos  
 redaktionen senest  
d. 23. oktober 2019.  
Kirkebladet omdeles  

i uge 49.

SKJULT NØD PÅ SYDMORS
Man bedes rette henvendelse til sognepræsten, Trine 
Gjørtz, enten pr. mail: tg@km.dk - eller pr. telefon 
4052 2632 – gerne inden 1. december - for at komme i 
betragtning til hjælp fra Skjult nød på Sydmors, hvor 
midlerne stammer fra indsamlinger i pastoratets kirke. 
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deres arbejde godt. For at passe pa-
tienterne godt og gøre dem raske.

Nu spørger jeg så: Hvad kan vi 
som kirke gøre for jer?

Hvordan kan vi gøre os interes-
sante og relevante, så I har lyst til 
at komme?

Hvordan kan vi give jer noget for 
jeres kirkeskat, så I føler, at det 
også er jeres kirke?

Så I oplever, at vi tilbyder noget, I 
kan bruge i jeres hverdagsliv?

Jeg mener at vide, at vi i menig-
hedsrådene synes, at vi tilbyder et 
bredt spekter af tilbud for alle 
aldre: Babysalmesang. Minikon-
firmander. Sangcafe. Kirkekoncer-

ter. Spaghettigudstjenester. Spise-
klubber. Samtalesalon. Pæne kir-
kegårde. God kvalitet i forbindel-
se med musik og sang, når der er 
kirkelige handlinger.

Men hvad mangler I? 

Hvad kan vi gøre for jer?

Skal vi holde parforholdsaftener 
for de unge familier, der slider og 
slæber - og af og til kæmper for at 
holde sammen på det hele?

Skal vi have en studiekreds om et 
bestemt emne?

En filmklub?

Små fyraftensarrangementer, hvor 
vi mødes i kirken bare for en 

stund? Synge lidt og får et par 
gode ord med på vejen?

Vi nærmer os den mørke tid, hø-
sten er overstået, og snart kommer 
advent – jul og vinter.

Brug tiden til at overveje, hvad VI 
kan gøre for DIG!

Vi kan selvfølgelig ikke love, at 
alt sættes i værk, men overvej det 
lige:

Hvad kan vi 
gøre for jer?

Trine Gjørtz, 
Sognepræst

Hvad kan vi gøre for dig?

HJÆLP MED AT FORTÆLLE HISTORIEN 
Kære menighed; hjælp os med at samle historien omkring gravsten og gravsteder

Menighedsrådet i Vejerslev 
har udfærdiget en mappe med 
billeder af alle gravstenene på 
kirkegården. Den ligger i vå-
benhuset, og det vil være rigtig 
godt, hvis man vil kigge i den 
og skrive, hvis man har kend-
skab til eller nogle oplysninger 
om vedkommende. Det kan 
være, hvor de har boet, hvem 

de var gift med, vedkommen-
des betydning for lokalsamfun-
det eller andre oplysninger, der 
måske kan være en hjælp til 
menighedsrådet til at få fredet 
de rigtige gravsteder og/eller 
gravsten. Om ikke for andet så 
for at bibeholde et stykke lokal-
historie, der ellers forsvinder i 
takt med, at gravsteder sløjfes.

Vær opmærksom på, at vi er i 
gang med omlægning af kir-
kegården, så stenene kan være 
placeret andre steder end på 
billederne.

Anny Nielsen,  
formand, Vejerslev  

Menighedsråd

NÆSTE ETAPE UNDERVEJS I BLIDSTRUP
Vi fik omsider grønt lys fra Stiftet, 
Nationalmuseet, Den kongelige 
Bygningsinspektør og flere andre 
høje herrer, så nu er det ganske 
vist – som I sikkert også allerede 
har opdaget:
 

Anden etape af den udvendige re-
novering af Blidstrup Kirke gik i 
gang i begyndelsen af august. Der 
skal skiftes en masse træværk i 
tag- og tårnkonstruktionerne, og 
så skal der lægges nyt tag på skib 
og tårn.

Vi glæder os meget til at præsen-
tere det færdige arbejde for alle 
– formentlig lige omkring 1. ja-
nuar, hvis alt går vel.

Kirsten Sanders, formand,  
Øster Assels-Blidstrup Menighedsråd
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

SEPTEMBER
Torsdag d.  19.  kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev Kirke.

Søndag d. 15.  kl. 19.00:    Høstegudstjeneste i Vester Assels kirke hvor Teutonerkoret medvirker. 
Herefter er er menighedsrådet vært ved kaffen i forsamlingshuset.

Søndag  d. 22.  kl. 10.15:   Høstgudstjeneste i Vejerslev kirke. Madskoret medvirker.  
Frokost i Menighedshuset.

OKTOBER
Fredag d. 18. kl. 19.15:  Aftensang i Øster Assels Kirke.

Lørdag  d.  19.  kl. 14-16:  Samtalesalon, Strømpehuset, Øster Assels.

Tirsdag  d.  23.  kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils.

NOVEMBER
Søndag  d.  3:    Allehelgensdag Vejerslev kl. 10.15 og Øster Assels kl. 14.00.

Søndag  d.  10.  kl. 14.00:  Teatersalsgudstjenesten i Morsø teatersal.

Lørdag  d.  16.  kl. 14-16:  Samtalesalon, Strømpehuset, Øster Assels.

Søndag  d.  24.  kl. 10.15:  Før-adventsgudstjeneste i Vester Assels med kirkekaffe.

Torsdag  d.  28.  kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev Kirke.

Torsdag  d.  28.  kl. 19.30:   Julekoncert med Hans Jørn Østerby og Maj-Britt Vibe Dørken  
i Vejerslev Kirke.

DECEMBER 
Søndag  d.  1.  kl. 14.00:   Adventsfest i Vejerslev; gudstjeneste i kirken, derefter fest i Fritidscentret.

Torsdag  d.  7.  kl. 19.00:  Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke.

JANUAR
Søndag  d.  5. kl. 19.00:  Helligtrekonger i Vester Assels Kirke. Derefter kaffe i forsamlingshuset.

SYNG MED!
Når det er mørkt, og aftenerne begynder tidligt, 
mødes vi til sangcafe i Menighedshuset i Vils. 
Det er for længst blevet en tradition, der kan 
samle folk. Vi skiftes til at foreslå, hvad vi skal 
synge. Og det plejer at blive en 
dejlig blanding af gammelt og nyt. 
Med plads til snak og latter 
mellem sangene – og der 
er ost og rødvin undervejs 
til 30 kroner.

Sangcafé i Menighedshuset  
i Vils tirsdag den  
23. oktober kl. 19.30.

SÅ ER DER SERVERET  
– FOR STORE OG SMÅ

Efterårets første spaghettigudstjeneste begyn-
der som altid i kirken med en børnegudstje-
neste, hvor Sydmors Børnekor medvirker. 

Bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs sam-
men i Menighedshuset i Vils. 

Vi slutter kl. 18.30. 

Kom og vær med - det 
er gratis at deltage.

Spaghettigudstjeneste  
i Vejerslev Kirke torsdag  
den 19. september kl. 17.00.  
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SPAGHETTI MED JACK 
– OG JUL FOR DE VOKSNE 

BAGEFTER
Vi begynder som vanligt i Vejerslev Kirke kl. 
17.00, hvor vi får besøg af Hans Jørn Østerby, 
som har besøgt os tidligere. Måske kommer Jack 
også forbi? 

Efter gudstjenesten skal vi spise spaghetti med 
kødsovs, som vi plejer i Menighedshuset i Vils. 

Og derefter er der julekoncert for de voksne i 
Vejerslev Kirke. Her dukker Hans Jørn Østerby 
op igen, nu med Maj-Britt Vibe Dørken, som 
præsenterer en blanding af de kendte julesalmer, 
carols og egne sange, som nok skal sætte os i den 
rigtige julestemning.

Hans Jørn Østerby har 
optrådt i forskellige 
sammenhænge i 35 år 
– både med sang, bug-
taleri og trylleri, og 
Maj-Britt Vibe Dørken 
er forsanger i salme-
bandet Himmelblå og 
har optrådt som solist i 20 år. Hun har udgivet 
cd’er og sunget til store shows sammen med bl.a. 
Sanne Salomonsen, Mads Langer og Mariah Ca-
rey – og tilsammen vil de to byde på en varm, 
eftertænksom aften med noget på hjerte og plads 
til smil.

Spaghettigudstjeneste i Vejerslev Kirke  
torsdag den 28. november kl. 17.00

Julekoncert med Hans Jørn Østerby og  
Maj-Britt Vibe Dørken i Vejerslev Kirke kl. 19.30.

ALLEHELGEN MARKERES
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i 
gudstjenesterne den 3. november, hvor vi vil 
mindes dem, der ikke er her længere. Så uan-
set om du har mistet i det forgangne år eller 
for længere tid siden, kan det være godt at få 
lov at være i sorgens rum. 

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

Allehelgensdag den 3. november:   
Vejerslev kl. 10.15 og Øster Assels kl. 14.00. 

Maj-Britt og Hans Jørn

ADVENT I VESTER ASSELS
Som det er tradition, fejres adventstiden i Vester 
Assels med kirkekaffe efter gudstjenesten. 

I år sker det nøjagtig en måned før juleaften, 
nemlig den 24. november.

Før-adventsgudstjeneste i Vester Assels  
søndag den 24. november kl. 10.15.

ADVENT I VEJERSLEV
Traditionen tro holder vi i fællesskab med Bor-
gerforeningen og Sydmors Idrætsforening ad-
ventsfest i Vils den 1. søndag i advent. 

I år har vi slået adventsfesten sammen med jule-
træsfesten, og det betyder, at der både vil være 
Luciaoptog og sanglege og dans om juletræet. 
Det bliver en fest!! Vi begynder med gudstjeneste 
i kirken kl. 14.00 og fortsætter i Fritidscentret. 

Hold øje med opslag med nærmere information.

Adventsfest i Vejerslev søndag den 1. december kl. 14

ADVENT I ØSTER ASSELS
Vi fejrer advent i Øster Assels med gudstjeneste 
og luciaoptog i kirken – det er Sydmors Børne-
kor, der står for optoget.

Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, 
hvor der er spil på 6-eren, sanglege - og Gerhard 
Mark underholder. Vi slutter kl. 21.30.

Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke  
torsdag den 5. december kl. 19.00.

GUDSTJENESTE  
I TEATRET

Igen i år arrangerer nogle af øens præster en an-
derledes gudstjeneste for hele familien i Teatersa-
len i Nykøbing. Vel mødt til en anderledes guds-
tjeneste, som for længst er blevet en tradition på 
Mors. Se nærmere i dagspressen.

Teatersalsgudstjenesten i Morsø teatersal  
søndag den 10. november kl. 14.00.
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AKTIVITETER

VI TALER SAMMEN IGEN – I SALONEN 
Tid til at tale sammen. Med mennesker – også nogle, du måske 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 mennesker i verden.

Samtalesalon er ikke kun noget, der sker i de store byer. 
Nu fortsætter Strømpehuset i Øster Assels den store suc-
ces efter den første sæson. Der vil være et lille oplæg hver 
gang.

Det første arrangement bliver  
lørdag den 19. oktober kl. 14-16

Næste gang igen bliver  
lørdag den 16. november kl. 14-16.

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

Tilmelding er nødvendig til Jytte Frederiksen 3160 9095

Arrangører: Strømpehusets venner  
og sognepræst Trine Gjørtz

Strømpehusets stue 
danner en perfekt 
ramme om de nye 
samtalesaloner

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

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

OG I DET  
NYE ÅR…

Vanen tro markeres Hel-
ligtrekonger i Vester Assels 
med gudstjeneste i kirken 
og efterfølgende kaffe i for-
samlingshuset, hvor Menig-
hedsrådet er vært. Mere om 
arrangementet i dagspressen.

Helligtrekonger i Vester Assels  
søndag den 5. januar kl. 19

Fotografering i kirkerne 

Alle tre menighedsråd i Sydmors pastorat har 
besluttet at vi fremover gerne vil undgå fotogra-
fering under gudstjenester og kirkelige handlin-
ger. Det er tilladt at tage enkelte billeder ved 
ind- og udgang.

JULEAFSLUTNING  
FOR SKOLEN

Sydmors skole og børnehus kommer til jule-
afslutning den dag, børnene får juleferie. 

Tidspunktet kommer senere. 



7

De to indgangssøjler mod øst i 
Øster Assels Kirke er efterhånden 
blevet noget »mølædte«, og det 
samme gælder – om end i mindre 
omfang søjlerne mod syd.
Samtidig kan rustvognen stort set 
ikke komme ind ved østindgangen.
Vi har derfor af Stiftet fået tilla-

delse til at ændre søjlerne mod øst, 
så de bliver smallere. Og samtidig 
laver vi en afslutning med kugler 
af bornholmsk granit, ligesom der 
er på søjlerne mod nord. Søjlerne 
mod syd bliver repareret og får også 
samme afslutning som de to andre 
indgange til kirkegården.

Alt i alt ender vi med at få et smukt 
og ensartet helhedsindtryk, når vi 
ankommer til kirken.

Kirsten Sanders,  
formand, Øster Assels-Blidstrup 

Menighedsråd

BEDRE INDGANG TIL ØSTER ASSELS KIRKE

FARVEL TIL HENNI - VELKOMMEN TIL INGE
Søndag den 28. juli efter guds-
tjenesten tog Vester Assels 
Sogn afsked med sin graver 
gennem 14 år, Henni Buur.

Jeg sagde i min afskedstale, at 
det jo er en alsidig stilling at 
være graver. For sjov havde 
jeg bladet i de gamle arkiver, 
hvor der ligger arbejdsbeskri-
velser fra forgængernes tid, 
f.eks. renholdelse af kirkegård 
og bygninger, påse at låger og 
porte er i forsvarlig stand, pas-
se kirkens installationer, pynte 
kirken, vask af linned og mes-
seskjorter – det sidstnævnte 
havde ifølge Henni Buur været 
en overkommelig opgave …

Menighedsrådet har sat stor 
pris på Henni Buur som en 
rutineret, fleksibel og stabil 

medarbejder, og ved afskeden 
takkede også sognepræst Trine 
Gjørtz og organist Conny Cold 
for godt samarbejde. Der del-
tog 23 tilmeldte i afskedsarran-
gementet.

Menighedsrådet har som ny 
graver ansat 34-årige Inge 
Dam Svenningsen, der bor 
i Fredsø. Hun er uddannet 
SOSU og har arbejdet en del år 
med ældre mennesker og med 
mennesker i sorg, samt med 
ridefysioterapi for handicap-
pede. 

Hendes fritidsinteresse er blom- 
sterdekoration, kransebin-
ding, udeliv, mv. 

Graverstillingen er en deltids-
stilling på 21 timer per uge.

Gunhild Olesen Møller,  
formand, Vester Assels  

Menighedsråd 

Midt i august startede et arbejde 
med at etablere et omfangsdræn 
ved Vester Assels kirke under Na-
tionalmuseets overvågning. Det er 
et projekt, vi har arbejdet med i 
tre år. Det havde vi for længst hå-

bet på at kunne have været afslut-
tet, men når ansøgningerne ligger 
over i både provsti og stift grundet 
it-problemer, så går tiden, og Na-
tionalmuseet og de øvrige kirkelige 
instanser har ikke været alt for hur-

tige til at svare, og der har været di-
vergerende meninger om, hvad der 
skulle gøres.

Gunhild Olesen Møller,  
formand, Vester Assels Menighedsråd

DRÆN - OMSIDER



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
 2. okt. kl. 11.00  
12. nov. kl. 11.00  Gjørtz
23. dec. kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
 2. okt. kl. 14.30  Noer 
12. nov. kl. 14.30  Noer
23. dec. kl. 10.00  Gjørtz T
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September Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 15.
13. s. e. trinitatis Under restaurering 19.00 Høstgudstj.

Torsdag 19. 17.00 Spaghetti 
Søndag 22.
14. s. e. trinitatis

10.15 Høstgudstj.
Mandskor

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

Oktober
Søndag 7.
16. s. e. trinitatis 9.00 JFM

Søndag 13.
17. s. e. trinitatis 10.15 JFM

Fredag 18. 19.15 Aftensang

Søndag 20. 
18. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 27.
19. s. e. trinitatis 10.15

November
Søndag 3. 
Allehelgensdag 10.15 14.00

Søndag 10.
21. s. e. trinitatis Teatersalsgudstjeneste

Søndag 17.
21. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 24.
22. s. e. trinitatis

10.15 Advent 
Våbenhuskaffe

Torsdag 28. 17.00 Spaghetti

December
Søndag 1. 
1. s. i advent 14.00 Adventsgudstj.

Torsdag 5. 19.00 Adventsgudstj.
Søndag 8.
2. s. i advent 9.00 NN

Søndag 15. 
3. s. i advent 10.15

Søndag 22. 
4. s. i advent 10.15

Tirsdag 24.
Juleaften 16.15 15.00 13.45

Onsdag 25.
Juledag 10.15

Torsdag 26.
Anden juledag 10.15

Søndag 29. 
Julesøndag 10.15
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