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KIRKELIG VEJVISER

»Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«
Refleksion over evangeliet til 
19. søndag efter trinitatis, 
1. tekstrække 

Engang stod jeg i en præ-
stegårdshave og fortalte 
lignelser til grupper af 
forventningsfulde konfir-
mander. Den sidste grup-
pe skulle høre fortællin-
gen om den barmhjertige 
samaritaner, og da jeg til 
indledning spurgte de 
unge mennesker, om de 
kendte den, svarede de, at 
de havde opsat den som et 
skuespil i forbindelse med 
et arrangement på skolen.

De fortalte om opsætnin-
gen og om, hvordan den 
sværeste rolle at få besat, 
var personen, der lå på jor-
den og havde brug for 
hjælp. Ingen ville være 
den, der lå hjælpeløs og 
med behov for andres 
barmhjertighed. De unge 
mennesker ville gerne væ-
re den barmhjertige sama-

ritaner, og selv levitten og 
den skriftkloge foretrak 
de fremfor at være den 
svage part, der lå hjælpe-
løs på den varme støvede 
jord. Men hvad er det, 
svaghed og behovet for 
hjælp strider imod i os? 
På en eller anden måde 
strider svaghed og mag-
tesløshed og behovet for, 
at andre ser os og hjælper 
os, imod en forståelse af os 
selv som stærke, selvtil-
strækkelige og i overskud 
af ressourcer. Og imod 
den dyd det er at klare sig 
selv. Modtagelsen af hjælp 
– modtagelsen af barm-
hjertighed – modtagelsen 
af kærlighed og omsorg, 
det er alt sammen noget, 
vi gerne modtager og gi-
ver, men vi vil ikke behø-
ve det. Vi vil ikke være 
dem, der har brug for de 
andre mennesker, mere 
end de har brug for os. For 
det gør os svage og afhæn-

AKTUELT

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.
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»Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«
gige. Og skal vi følge konfirman-
dernes ønsker til roller i deres 
skuespil, så vil de hellere spille 
afstumpede og kolde og gå forbi 
det medmenneske, som behøver 
hjælp, end de vil spille rollen som 
den, der er hjælpeløs… svag. 

Nu er det at hjælpe andre en 
stærk værdi i tiden, og en værdi 
som passer ind i det, at vi gerne 
vil være stærke, selvopretholden-
de og i overskud.  Når vi hjælper 
nogen, øser vi af vores overskud, 
og på den måde afspejler hjælpen 
vores overskudssituation. På den 
måde kan vi sige, at hjælp define-
rer en relation. Den sætter nogen 
i den modtagende ende og andre i 
den givende ende af relationen. 

Spørgsmålet er, hvordan vi ville 
forholde os til at være den lamme 
på båren, som sænkes ned til Je-
sus gennem taget. Ville den rolle 
stå ledig, hvis vi skulle sætte 
evangeliet om den lamme på bå-
ren op som et skuespil. Måske 
ville nogen synes, det var en nem 
måde at være med i skuespillet 
uden at røre sig, måske en mulig-
hed for en lur. Eller måske er det 
den vanskeligste af alle rollerne, 
hvis vi satte fortællingen op som 
et skuespil. 

Ligge ukomfortabelt på båren, 
der svæver i luften og sænkes ned 
med tyndslidte reb, der kan briste 
når som helst. Det ville være en 
ubehagelig oplevelse. Men måske 
ville det allermest forstyrrende og 
ubehagelige for os være, at ligge 
der, passive og modtage hjælp og 
kærlighed, uden udsigten til at 
give igen, betale tilbage. Bare ta-
ge imod. 

Hvornår har vi sidst været i den 
situation af ren modtagelse, kan vi 
spørge os selv. Jeg har svært ved at 
komme i tanker om en sådan ren 
modtagelse. Jeg kan nok komme i 
tanker om at have modtaget 
hjælp. Det sker egentlig ofte. Men 
mange gange sker der det, at hjæl-
pen pakkes ind – både den jeg 
modtager, og den jeg giver. 

Min svigerfar kommer og ordner 
haven og passer meget vedlige-
hold på den gård, hvor vi boede, 
inden jeg flyttede her til Vils, og 
Brian flyttede til Antwerpen. Om 
det siger svigerfar, »så sidder jeg 
ikke i sofaen så længe«. Med det 
fritager han os fra taknemlighe-
den – hans hjælp til os, er egent-
lig hjælp til ham. Eller er det nu 
også sådan? På samme måde kan 
man høre nogen fortælle om et 
utroligt hjælpsomt menneske, 
der har hjulpet dem, men beret-
ningen lander ikke der, ved mod-

tagelsen af hjælp, behovet for 
hjælp. Den lander ved det hjælp-
somme menneskes karakter, 
»hvor er hun dog et sødt og 
hjælpsomt menneske«. 

Vi har gjort spørgsmålet om 
hjælp til et spørgsmål om den 
hjælpendes karakter. Og hjælpen, 
vi modtager, kan også forstås som 
noget, vi har krav på. Noget no-
gen på en eller anden måde skyl-
der os, eller vi kan møde hjælpen 
ved med let stemme at sige, »åh 
tak, men det kunne jeg da selv 
have gjort«. 

Vi vil gerne modtage hjælp men 
hellere give det og absolut ikke 
behøve det. Derfor pakker vi på 
forskellig vis hjælpen ind. 

Ind i det taler det evangelium 
som lyder i kirken den 19. søndag 
efter trinitatis (10. oktober 2021), 
hvor den lamme hjælpes til Jesus 
af fire personer. Det, vi hører om 
de fire personer, er, at de først for-
søger at nå til Jesus ad den autori-
serede vej gennem husets dør. 
Men de må opgive på grund af 
menneskemængden, og de finder 
deres egen vej til Jesus. En vej, 
som tillader dem at springe køen 
over. De kravler op på taget af hu-
set. Her er ganske vist tale om et 
hus, som de så ud på Jesu tid. Et 
hus med begrænset loftshøjde i 
forhold til det, vi kender i dag, og 
hvor der sikkert var en terrasse på 
taget, lavet af tømmer og tækket 
med ler og strå. Men uanset hu-
sets udformning så sprang de fire 
bærere køen over for deres ven og 
ikke nok med det, de lavede også 

Fortsættes på næste side
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et hul i taget. Et hul der ville til-
lade regnen at trænge ind i Jesu 
bolig. Man kan forestille sig, 
hvordan de omkringstående må 
have rynket brynene og sat hæn-
derne i siden, da de så, hvordan 
køen blev sprunget over, og der 
blev begået hærværk mod Jesu 
hus. Og det var ikke engang de 
fire bærere, der selv fik noget ud 
af deres grænseoverskridende 
handling. De tjente en anden end 
sig selv – de satte sig selv på spil i 
hjælpen til det andet menneske, i 
stedet for at sætte sig selv i scene. 
Og som svaret på det de fire båre-
bærere gør, tilgiver og helbreder 
Jesus den lamme. Det er dem, der 
uselvisk har hjulpet den lamme, 
der med deres tro sætter tilgivelse 
og helbredelse i gang. Den tros-
handling, Jesus ser og handler på, 
er måske netop den næstekærlig-
hed, der ligger i den uselviske 
hjælp. Hjælp til at medmenne-
sket kan nedsænkes i tilgivelsen. 

Det, vi her hører om hjælp, er 
hverken en herliggørelse af den 
hjælpeløse på båren eller af det, at 

de fire personer bringer den lam-
me til Jesus. Det er snarere en på-
mindelse om at hjælpe på den 
rette måde, hvor vi ikke sætter os 
selv i scene med hjælpen, men 
snarere sætter os selv på spil. 

Hvem kender ikke den selvgode 
følelse af at have gjort noget godt 
for nogen, og i hjælpen have følt 
sig lidt ophævet og særlig. Og 
hvis endda nogen har set den gode 
gerning, vi har gjort, og roser os 
for den, så er en lille lykke gjort. 

Men evangeliet om den lamme på 
båren minder os om noget andet. 
Det minder os om at sætte os selv 
på spil, når vi hjælper vore med-
mennesker, så hjælpen ikke kom-
mer til at handle om os selv. Som 
når vi overkommer forhindringer 
og kommer til Jesus ad den van-
skelige vej. Ikke for vores skyld, 
men for medmenneskets skyld.

Deri ligger meget tro. Det kan vi 
huske, når vi hjælper. Hvornår 
sætter jeg mig selv i scene, og 
hvornår sætter jeg mig selv på 
spil. Hjælper jeg, når intet men-

neske ser, og der ingen er til at 
rose mig. Hvis vi sætter os selv 
bag og er ydmyge overfor at hjæl-
pe andre, og ikke med hjælpen 
hæver os over dem, vi hjælper, så 
ophæver vi den magtrelation og 
asymmetri, der kan være i at give 
og modtage hjælp, og på den må-
de kan vi gøre det lettere at be-
sætte rollen som den, der ligger 
hjælpeløs på vejen eller lam på 
båren, gøre det lettere at være 
svag og hjælpeløs.

For den, som ligger på båren og 
nedsænkes til Jesu tilgivelse, er 
nemlig alle døbte. Så om vi vil det 
eller ej, så ligger vi alle der, hjæl-
peløse og modtager Guds nåde-
gave. Det gør vi i dåbens ned-
sænkning i vandet, og det gør vi i 
begravel-
sens ned-
sænkning 
i graven. 

Sognepræst 
Tabitta 
Flyger 

AKTIVITETER

OKTOBER
Lørdag  d.  16. kl. 14-16  Samtalesalon i Strømpehuset Ø. Assels. Se opslag. Husk tilmelding.
Fredag  d. 22. kl. 19.30   Aftenandagt i Øster Assels Kirke – Kulturjam. Se opslag.
Søndag  d. 31.  kl. 16.00  Jagtgudstjeneste i Ø. Assels kirke. Se opslag. Husk tilmelding.

NOVEMBER
Søndag  d.  7.  kl. 17.00   Allehelgensgudstjeneste i Ø. Assels kirke. Se opslag
Søndag  d.  7.  kl. 19.00   Allehelgensgudstjeneste i Ø. Vejerslev kirke. Se opslag.
Lørdag  d.  20.  kl. 14-16  Samtalesalon i Strømpehuset Ø. Assels. Se opslag. Husk tilmelding.
Søndag  d.  28.  kl. 14.00   (1.s. i advent) Adventsfest i Vejerslev Kirke. Se opslag.
Søndag  d.  28.  kl. 16.00   (1. s. i advent) Adventsgudstjeneste i Vester Assels Kirke. Se opslag.

DECEMBER
Torsdag  d. 2. kl. 19.00  Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke. Se opslag.
Søndag  d.  5. kl. 10.15  Syng julen ind i Øster Assels Kirke. Se opslag.
Søndag  d.  12. kl. 10.15  De 9 Læsninger i Blidstrup Kirke. Se opslag.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING
Der er konfirmandindskrivning 
for alle kommende konfirman-
der onsdag d. 15. september 
kl. 17.30 i Vejerslev Menig-
hedshus, Smedebjergevej 50, 
7980 Vils.

Sognepræst Tabitta Flyger vil 
orientere om konfirmationsfor-
beredelsen og besvare de spørgs-
mål, der måtte være, hvorefter 
vi udfylder tilmeldingsblanket-
terne, og Sydmors Pastorats me-
nighedsråd er vært ved pizzaer. 
Hvis I har spørgsmål forud for 
orienterings- og tilmeldingsmø-
det, så er I velkomne til at kon-
takte Sognepræst Tabitta Flyger 

på 2445 2329 eller taf@km.dk. 

Konfirmationsforberedelsen 
foregår tirsdage kl. 8.00-9.30 
i Vejerslev Menighedshus og 
i Vejerslev Kirke. 

JULE- 
AFSLUTNING 
FOR SKOLEN

Sydmors Skole og Børnehus 
kommer til juleafslutning 
den dag, børnene får julefe-
rie. Børn og forældre får be-
sked om tidspunktet senere.

VI TALER SAMMEN IGEN – I SALONEN
Tid til at tale sammen. Med men-
nesker – også nogle, du måske 
ikke kendte i forvejen. Tale sam-
men om emner, der betyder noget 
– ikke bare tom snak, men sam-
tale 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.

Nu fortsætter Strømpehuset i 
Øster Assels den store succes ef-
ter nedlukningen. Der vil være et 
lille oplæg hver gang.

Det første arrangement bliver 
lørdag den 16. oktober kl. 14-
16 med oplæg af Julie Exner 

Næste gang igen bliver lørdag 
den 20. november kl. 14-16 
med oplæg af Tabitta Flyger

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. Tilmel-
ding er nødvendig til Jytte Frede-
riksen 3160 9095.

Arrangører: 
 Strømpehusets venner og  

sognepræst Tabitta Flyger
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Jagtgudstjeneste   

Som så meget andet blev jagtgudstjenesten i Øster 
Assels Kirke på grund af pandemi og restriktioner 
ikke til noget i 2020, men i år vil vi gentage succesen 
fra tidligere og afholde jagtgudstjeneste i Øster As-
sels Kirke den 31. oktober kl. 16.00. 

I jagtgudstjenesten flettes lyden af jagthornet og 
udsmykningen af kirken, salmesang og prædikenen 
sammen i glæde og taknemlighed over naturen, både 
dyr og planter, og i ydmyghed over at leve som en del 
af skaberværket. 

Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Øster Assels 
Forsamlingshus, hvor Øster Assels-Blidstrup menig-
hedsråd sammen med Redsted-Sindbjerg-Nykøbing 
Jagtforening i bedste »Nak og Æd«-stil vil servere 
vildt. Pris for måltidet pr. person er 100 kr. og kan 
betales kontant eller med mobilepay. Øl, vand og vin 
kan købes. Et eventuelt overskud fra arrangementet 
går til Skjult Nød på Sydmors. 

Tilmelding til gudstjeneste og spisning er nødvendig 
senest den 24. oktober og sker til Kjeld Gregersen på 
telefon 2029 5137.
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Allehelgensgudstjeneste   

Søndag den 7. november mindes vi dem, der ikke 
længere er her og gennem bøn, salmer og musik ska-
ber vi et særligt rum til at mindes og sørge over dem, 
vi har mistet. Alle er hjerteligt velkomne til at del-
tage i gudstjenesterne, og 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 Kirke kl. 17 og Vejerslev Kirke kl. 19

Navnene på dem, vi har mistet, og som er begravet 
her i pastoratet i det forgangne år, vil blive læst op, 
og efter gudstjenesten er der til hver familie et lys, 
som kan sættes på afdødes gravsted og lyse i mørket.  

Advents- 
fest  

i Vejerslev 
Traditionen tro holder vi i 
fællesskab med Juletræs-
udvalget adventsfest den 
1. s. i advent.

Vi begynder med gudstje-
neste i kirken kl. 14, hvor 
børnekoret medvirker. 

I lighed med tidligere er 
der efterfølgende juletræs-
fest i Fritidscentret i Vils.

Advents- 
gudstjeneste i 
Øster Assels  

Torsdag den 2. december 
kl. 19 holdes advents-
gudstjeneste i Øster Assels 
Kirke. Vi begynder i kir-
ken med gudstjeneste og 
Luciaoptog, som Sydmors 
Børnekor vil stå for. 

Efter gudstjenesten går vi 
i forsamlingshuset, hvor 
der er arrangeret forskel-
lige former for underhold-
ning. Vi slutter kl. 21.30.

Advents- 
gudstjeneste i 
Vester Assels  

Søndag den 28. november 
kl. 16 (1. s. i advent) er der 
Adventsgudstjeneste i Ve-
ster Assels Kirke. 

Efter gudstjenesten drik-
ker vi en kop kaffe i vå-
benhuset og ønsker hin-
anden glædelig advent.
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Og i det nye år. . . 
Vanen tro markeres Helligtrekonger i Vester Assels med gudstjene-
ste i kirken og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset, hvor Menig-
hedsrådet er vært. Mere om arrangementet på sydmorspastorat.dk 

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

De 9 læsninger 
Adventstiden er ventetid og 
glædestid. Vi venter på jul, 
og en god måde at fylde ven-
tetiden på er at fortælle gode 
historier til hinanden.  

Adventstiden er også tiden 
for den helt store historie, 
nemlig Guds historie. 
Den historie er virkelig stor, 
men med læsningerne fra 
Bibelen og musikken i dag 
forsøger vi at tegne det helt 
store billede fra skabelsen til 

lysets komme til verden, så 
vi slutter med læsningen af 
de to juleevangelier fra Mat-
thæusevangeliet og Johanne-
sevangeliet. 

Vi glæder os til at dele en 
dejlig stund med unge og 
ældre ved De 9 Læsninger 
den 12. december kl. 10.15 
i Blidstrup Kirke, hvor mu-
siker Julie Exner medvirker, 
og personer fra menigheden 
medvirker som læsere. 

Kulturjam 
Kulturjam i Sydmors pastorat 
foregår i Øster Assels, hvor der er 
aftenandagt fredag den 
22. oktober kl. 19.30. 

Der vil være billed- 
udstilling i kirken  
og Brugsen står  
for udhuling af  
græskar m.v.

Julesalmer  
efter dit valg 

– i Øster Assels Kirke 
Vi synger julen ind søndag den 5. december kl. 10.15, og 
traditionen tro er det op til menigheden at bestemme, hvilke 
salmer der skal synges. 

Kom og vær med til at til at synge de smukke gamle salmer.



PERSONALENYT

Inger Futtrup på efterløn 
Når du sidder med dette blad i hånden, er Inger 
gået på velfortjent efterløn efter 25 års tro tjene-
ste som gravermedhjælper ved kirkerne i Øster 
Assels og Blidstrup.

Jeg er sikker på, at der vil være mange, der 
kommer til at savne hendes rolige omsorg for 
hvert enkelt gravsted og den hyggelige snak, 
som man altid kunne få, når man gik en tur 

på kirkegården. Men heldigvis kaster Inger sig 
med vanlig energi over mange nye projekter i 
byen, så savner man en lille snak, kan man for 
eksempel lægge vejen forbi Strømpehuset, når 
de har åbent.

Fra menighedsrådet ønsker vi Inger mange 
gode, lykkelige og travle år fremover! 

Ny gravermedhjælper  
i Øster Assels-Blidstrup 

Hvad er det vigtigste, når vi går i kirke? 

Er det salmesangen i fællesskab, orgelmusikken, 
altergangen, præstens prædiken, velsignelsen som 
afslutter gudstjenesten, eller er det den smukke kir-
kebygning og det pænt revne grus under fødderne, 
der møder os som det første, når vi går til kirke? 

For hver af os vil der være forskellige svar på, hvad 
der er vigtigt, når vi går i kirke, men sikkert er det, 
at den smukke og velholdte kirkegård møder os som 
noget af det første, og byder os velkommen til kirke. 

Gudstjenesten begynder ved kirkegårdslågen, sagde 
en ældre præst i Hedensted altid. Kirkegården er 
også et mødested og et rum med plads til refleksion, 
når kirken ikke er låst op, og her kan man møde 
Flemming Futtrup, der som graver har passet kirke-
gården godt igennem mange år. 

Fra den 1. september kan vi nu også møde Claus 
Purup, som er ansat som gravermedhjælper. Claus 
fortæller om sig selv, at han er 46 år og på attende 
år bosat i Sillerslev sammen med sin familie, Sanne, 
og deres to piger på 12 og 13. Claus har de sidste 6 
år arbejdet på et demensafsnit og tidligere har han 
været ved landbruget og kørt lastbil.

Fra kirkens ansatte og menighedsråd skal der lyde 

et varmt »Velkommen« til Claus. Vi glæder os til 
samarbejdet.  Kirsten Sanders

9

Claus Purup
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PERSONALENYT

Pastoratet har fået  
ny kirkesanger

Vores fastansatte vikar Mia fik andet at lave, så vi 
stod igen uden kirkesanger lidt før end forventet.

Vi vil gerne sige mange tak til Erik Landgrebe, der 
sprang til som vikar i en periode, så vi kunne få tid 
til af finde den rigtige til jobbet som kirkesanger. 
Erik har varetaget vikariatet til vores fulde tilfreds-
hed, og har lovet, at vi fortsat må kalde på ham ved 
ferie og andet. TAK for din indsats og tak for bud-
det, som vi vist allerede har benyttet os af.

Redaktionen bad Carsten skrive lidt om sig selv til 
kirkebladet, og det kommer her:

Menighedsrådene og de ansatte glæder sig til sam-
arbejdet og byder dig hjerteligt »Velkommen«.

Carsten Smith her. Frisk model 1962, og ny 
kirkesanger.

Jeg er født i Holstebro, men har rødder på 
øen, da min mor stammer fra Galtrup. Det 
var vel således ganske naturligt, at jeg efter 
folkeskolen skulle på efterskole i Ø. Jølby, og 
nok også en af grundene til, at beslutningen 
om at slå mig ned her på øen, på ingen måde 
var svær at tage, da Amors pil, af alle steder 
afsendt fra Vejerslev, i 2010 ramte mig.  

Efter 5 år sammen med min kæreste Helle og 
vores hund på Smedebjergevej 95, flyttede vi 
til Elsø.  Vi har for øvrigt tilsammen 5 børn, 
der alle for længst fløjet fra reden og godt 
i vej, og 3 herlige børnebørn. Når kalender 
og årstid tillader det, triller vi gerne ud med 
campingvognen. Ellers har jeg nogle bi-fa-
milier at se til, og når der ikke er så meget 
at se til dér, er der jo altid vores helt utrolige 
natur, der bare venter på at blive brugt.

Sang, musik og bevægelse har altid betydet 
meget for mig, og i 2012 dimitterede jeg fra 
Kirkemusikskolen i Vestervig.

Jeg fratrådte en mange-årig stilling i Holste-
bro i maj. Kort efter blev min opmærksom-
hed på stillingen i Sydmors pastorat vakt. 

Derudover har jeg ansættelse ved kapellet i 
Nykøbing som sanger ved bisættelser, og jeg 
vikarierer rundt omkring, hvor der ellers er 
behov.  Carsten

Carsten Smith
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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.

Dette kirkeblad bliver  
det sidste i rækken  

i denne form 
Vi har gennem mange år fået vores kirkeblad sat op, trykt og 
omdelt gennem Videbæk Bogtrykkeri.

Vi har været meget glade for samarbejdet, og meget tilfredse 
med udførelsen. Alligevel har vi i menighedsrådene besluttet 
os for en anden mediestrategi. Vi vil samle kræfterne lokalt og 
bliver en del af Sydmors Nyt fremover. 

Vi vil også benytte os af online-medier i højere grad, bl.a. hjem-
mesiden Sydmorspastorat.dk, og der er et samarbejde i gang 
for hele Morsø provsti om annoncering i dagspressen.

Oktober - 

december

Nr. 4 · 2021

Vejerslev

Blidstrup

Øster Assels

Vester Assels

kirkebladet.nu
Foto: Søren Poulsen

SKJULT NØD PÅ SYDMORS 

Vi har de seneste år samlet ind til lokal menighedspleje, og vi har de seneste 
år haft mulighed for at tilbyde lidt hjælp til trængte familier. Hjælpen be-
står i en julekurv og en julegave til børnene. Ved årets høstgudstjenester bli-
ver der samlet ind til dette formål. Man kan også bruge MobilePay 89454.

Man bedes rette henvendelse til sognepræst Tabitta Flyger enten pr. mail 
taf@km.dk eller pr. telefon 2445 2329 for at komme i betragtning til 
hjælp. Gerne inden 1. december.



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 9776 7676.
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Oktober Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 3.  10.15

Søndag 10.  9.00 
Anna-Marie Sloth

Søndag 17. 19.00 

Søndag 24.  10.15

Søndag 31.  16.00 
Jagtgudstjeneste 

November
Søndag 7.  19.00 

Allehelgens-
gudstjeneste 

17.00 
Allehelgens-
gudstjeneste 

Søndag 14.  Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste

Søndag 21.  10.15 

Søndag 28.  14.00 
Advents gudstjeneste

16.00
Adventsgudstjeneste

December
Søndag 5.  10.15 

Vi synger julen ind

Søndag 12.  10.15 
De 9 Læsninger 

Søndag 19.  11.30 
v. Christian Rønlev 

Berwald 

Søndag 24. 12.15 13.30 11.00 14.45

Søndag 25.  10.15

Søndag 26.  10.15 

Plejehjemsgudstjenester
13. september  -  4. oktober  -  8. november  -  29. november

kl. 14.30 


