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Forventninger
Julens nærmer sig 
- Forventningens FestSognepræst Trine Gjørtz · Kirkekontor: 

Kirkebakken 1 · 7980 Vils · tlf. 4052 2632 · 

Mail: tg@km.dk · Mandag fri.

veJerslev sogn
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 · 
7980 Vils ·  97767375 / 21682649
Kirkeværge Per Djernes Kudsk · 
Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131
Kasserer Jørgen V. P. Jensen · Smedebjerge-
vej 58 · 7980 Vils · 9776 7320
Kontaktperson Marie Boel · Kalund-
borgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223
Organist · Stillingen er vakant
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Erik Lank · 51339788
Gravermedhjælper Margit Svenningsen · 
24267394

Øster assels & Blidstrup 
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  · 
7990 Øster Assels · 2121 3091
Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster Jensen · 
Grå Stensvej 11 ·  7990 Øster Assels · 
9776 4587
Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth · 
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels · 
9776 4144
Kasserer Birgitte Landgrebe-Nielsen · 
Blidstrupmark 17 · 7990 Øster Assels · 
9776 4265
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·
2146 5546 
Organist Øster Assels Kirke Henrik 
Andersen · 2873 6976
Organist Blidstrup Gunhild Olesen ·
9776 2370 
Kirkesanger Ove Boll · 9776 2184

vester assels sogn
Formand Gunhild Olesen Møller · Strædet 
38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10
Kasserer Søren Kristian Petersen · Ålekiste-
vej 25 · 7990 Øster Assels · 9776 2252
Kirkeværge (ikke medlem)
Rose Marie Mølgaard Jensen,
Lervænget 10 · 2082 1398
Graver Henni Buur · 2170 6738
Organist Conny Cold · 9776 2448
Kirkesanger Karin Røntved · 2264 5352

Julen er forventningens fest 
- og erindringens fest. De to 
fletter hjerter i adventstiden. 
Og en af de store udfordringer 
er at få dem afstemt i forhold 
til hinanden. Ikke helgenkåre 
alle jule der gik forud, men få 
bragt forventningerne ned i 
et nogenlunde realistisk leje 
i forhold til vores børn, vores 
gamle og hinanden.
Når vi har store forventnin-
ger, så bliver vi så let skuf-
fede. Og særligt i juletiden.
Kristus skuffede. Han skuffe-
de sine nærmeste - ville ikke 
leve op til deres forventnin-
ger om, at han var en politisk 
skikkelse, der skulle redde 
dem fra den romerske besæt-
telsesmagt. Han fastholdt til 
det sidste, at han var Guds 
søn. Dem, der fulgte ham, 
følte sig oversete og uelskede.
Og sådan er det åbenbart. 
Når vi får det vi ønsker os, 
når vore forventninger indfri-
es, så føler vi os elskede. Når 
vi ikke får det, vi har forven-
tet, føler vi os uelskede.
Sådan har vi det i forhold til 
dem, der elsker os og sådan 
har vi det også i forhold til 
Gud. Så bliver Gud sådan en 
lille bogholder Gud. »Nu har 
jeg løbet 3 gange om ugen, 
ikke røget, ikke drukket al-
kohol, spist de rigtige vitami-
ner hele mit liv - og alligevel 
har du ramt mig med dødelig 
sygdom - hvordan kan det 
gå til? råber vi anklagende 
mod himlen. Vi havde en for-
ventning om, at når vi ydede 
vores, så kvitterede Vor- 

herre med et godt helbred og 
et langt liv.
Men det er et regnestykke vi 
mennesker har sat op, ikke 
Gud.
Særligt i december løber vi 
rundt for at opfylde hinan-
dens forventninger. For det er 
så skønt at vise dem vi elsker, 
at vi gør det. Kristus forsøgte 
ikke at leve op til menneskes 
forventninger. Han fastholdt 
til det sidste at han stadig el-
skede dem, han skuffede. 
Kærlighed - at være elsket 
-kendes ikke på, at »hvad jeg 
ønsker, skal jeg få«.
Det ved vi godt, når det gæl-
der vores forhold til dem vi 
elsker og er helt tætte på, og 
hvis forventninger vi engang 
imellem må skuffe.
Men har jeg i hjertet forstået 
at det samme gælder for mig?
Tror jeg af hele mit hjerte 
på, at jeg er elsket af mine 
nærmeste - og af Gud, også 
selv om ingen af dem indfrier 
mine forventninger? Ved de 
at jeg altid elsker dem, også 
når de skuffer mig?
Svaret ligger i barnet i kryb-
ben. Udenfor, hvad man med 
bare nogen ret kunne kalde 
forventeligt, af Guds søns 
komme til jorden, lå han bare 
der.
Den største kærlighed i den 
usleste armod.
Den nat ophørte alle forvent-
ninger. Lad julenat ophæve 
vore og lad kærligheden skin-
ne mellem os.
Glædelig jul.                    

Trine Gjørtz

KirKelig veJviser
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Redaktion:  
Gunhild Olesen Møller
tlf. 23 329 210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk

Birgitte Landgrebe-Nielsen 
tlf. 9776 4265 
b.e.landgrebe@mail.tele.dk

Anny Nielsen 
tlf. 21 68 26 49 
aehn@rn.dk eller 
Vangsborg@mail.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene.

Stof til næste kirkeblad 
(april, maj og juni 2014) 

afleveres hos redaktionen 
senest 3. februar 2014.
Kirkebladet omdeles 

i uge 10.

Kortæppet til veJerslev KirKe
Tæppet har været i København 
en tur, som vi fortalte om i sid-
ste blad. De dygtige damer hos 
Selskab for Kirkelig Kunst har 
haft de enkelte baner fugtet og 
spændt op, hvorefter tæppet blev 
syet sammen.

Heldigvis passede alle motiverne 
sammen, så det store tællearbejde 
i starten viste sit værd. Dejligt.

Det bliver en lokal opgave at 
montere tæppet i buen foran al-
teret i Vejerslev kirke. Samtidig 
skal læderet på knæfaldet forny-
es. Vi forventer, at det kan ske i 
januar, så koret fremstår friskt og 
farverigt til kyndelmissegudstje-
nesten.

Damerne, der mødtes i præste-
gården de mange tirsdage var 
enige om, at de ville savne disse 

dage med hyggeligt håndarbejde 
og en smule snak over en kaffetår. 
Det fødte ideen med at fortsætte 
med at mødes, hvis man kunne 
finde noget at mødes om, gerne 
håndarbejde. Vi fandt ud af, at 
Røde Kors har både garn og op-
skrifter til flittige mennesker, der 
vil strikke eller hækle til menne-
sker i nød. 

Nu mødes damerne i Menigheds-
huset i Vils hver tirsdag mellem 
10 og 12 og strikker til det gode 
formål. 

Der er plads til flere, så har du 
lyst at være med kan du roligt 
møde op tirsdag. Tag evt. kontakt 
til Marie Boel  9776 6223 inden 
du kommer, så du ikke går forgæves.   

Anny Nielsen



aKtiviteter

overBliK (se opslag)

DeceMBer
Tirsdag d. 10. kl. 19.00 i Øster Assels kirke: Adventsgudstjeneste.
Onsdag d. 18. kl. 10.00 i Vejerslev kirke: Babysalmesang.
Fredag d. 20. kl. 11.00 i Vejerslev kirke: Juleafslutning for skole og børnehave.

JANuAr
Søndag den 5. kl. 19.00 i Vester Assels kirke: Helligtrekongersgudstjeneste. 
Tirsdag d. 28. kl. 17.00 i Vejerslev kirke: Spaghettigudstjeneste.
Torsdag d. 16. kl. 19.30 i Menighedshuset i Vils: Sangcafé.
Torsdag d. 23. kl. 19.30 på Blidstrup Efterskole: Foredrag med Niels Vestergaard Larsen.

FeBruAr
Søndag d. 2. kl. 14.00 i Vejerslev kirke: Kyndelmisse og indvielse af nyt tæppe foran alteret.
Torsdag d. 27. kl. 19.00 i Øster Assels kirke: Aftensgudstjeneste med sang.

MArts
Tirsdag d. 11. kl. 19.30 i Menighedshuset i Vils: Sangcafé.
Onsdag d. 26. kl. 19.00 i Blidstrup kirke: Aftensgudstjeneste med sang.
Torsdag d. 27. kl. 17.00 i Vejerslev kirke: Spaghettigudstjeneste.
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Søndag den 5. januar kl. 19.00.
I Vester Assels er der en lang tradition for at markere Helligtrekongersaften og den følger vi også i år 2014.Efter gudstjenesten inviterer Vester Assels Menig-hedsråd til gratis kaffebord i forsamlingshuset. I kirken og forsamlingshuset medvirker Kristian Dal-gaard Mikkelsen og Michael Dalgaard med sange og musik fra deres repertoire.

Kristian vandt Børne Melodi Grand Prix i Herning og hans on-
kel Michael 
Dalgaard 
har i mange 
år spillet i 
orkester. Bl.a. 
i Junglecafeen 
i Jesperhus 
Blomsterpark.

Alle er 
velkomne.

spaghetti-
gudstJeneste 

Tirsdag d. 28. januar kl. 17 indbyder 

menighedsrådet til gudstjeneste specielt 

egnet til børn og deres familier. Efter 

den korte gudstjeneste mødes vi i Me-

nighedshuset i Vils til aftensmaden, der 

sikkert er noget med spaghetti. Vi slut-

ter ca. kl. 18.30.
Kom og vær med - det er rigtig, rigtig 

hyggeligt. Det er gratis at deltage.

JuleaFslutning
Traditionen tro holder vi juleafslut-
ning for skole og børnehave.
Det finder sted fredag den 20. de-
cember kl 11.00 i Vejerslev Kirke.

hellig tre Konger aFten 
i vester assels KirKe
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sangcaFé

Menighedsråd og borgerforening i samarbejde invi-

terer til endnu en hyggelig aften med vin, ost, godt 

selskab og frem for alt SANG. Alle kan foreslå, hvad 

vi synger fra Højskolesangbogen, Seniorsangbogen og 

De grå synger.

Det koster 30 kr. for ost og rødvin.

Torsdag d. 16. januar kl. 19.30 og tirsdag d. 11. 

marts kl. 19.30 begge aftener i Menighedshuset i Vils. 

                        Alle er velkomne.

»livet på landet
 i gamle dage«

Torsdag den 23. januar 19.30 gæster Niels Vestergaard Larsen vores pastorat med et foredrag på Blidstrup efterskole.
Niels Vestergaard Larsen er en formidabel fortæller og vi glæder os over at han denne aften vil underholde med historie og histo-rier. Han vil især komme ind på traditioner omkring fødsel og dåb på landet i gamle dage med andre ord: Et foredrag der passer rigtig godt til en vinteraften inden døre. Kaffe undervejs.aFtensgudstJe-

neste med sang i 
Øster assels

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00 er 
der aftengudstjeneste i Øster Assels 
kirke. Efter gudstjenesten drikker vi 
kaffe og synger fra Højskolesangbo-
gen. Vel mødt til en hyggelig aften 
med masser af sang.

Søndag den 2. februar kl. 14.00 i Vejerslev Kirke.
Søndag den 2. februar fejrer vi 2 ting. Dels kyndelmisse, som historie-online-dk kan fortælle dette om: 
Misa candelarum betyder »lysmesse« og var i katolsk tid den dag, der blev fejret som Mariæ renselse. Dvs. 
ophør af »urenheden« efter Jesu fødsel.
Før reformationen blev dagen brugt til lysprocessioner, med indvielse af de lys, der skulle bruges i kirken 
det kommende år. Kyndelmisse/Mariæ renselse var én af de helligdage, som helligdagsreformen under 
Struensees »styre« afskaffede i 1770. Kyndelmisse-knude eller Kjørmes-Knud refererer til, at 2. februar 
tidligere regnedes for den dag, hvor halvdelen af vinteren var gået. Begge dele betegner streng frost. Bon-
den skulle da helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage, for at kunne klare sig igennem. 
Som mærkedag for midvinteren var Kyndelmissedag også et tidspunkt, hvor man yndede at tage varsel af 
vejret. Populære »spådomme« var bl.a.
•	 Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den 19, forsvinder kulden snart. 
•	 Hvis det er tøvejr vil høsten blive god (Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø). 
•	 Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt. 
•	 Hvis lærken høres første gang Kyndelmissedag bliver det tidligt forår.  
   
 I ældre folketradition støder man ofte på betegnelsen »Kjørmes-gilde«, der i lighed med mange andre 
af bondesamfundets sammenkomster var sammenskudsgilder. Ligesom ved andre mærkedage fandtes der 
også ideer om, at særlige spiser med fordel kunne nydes til Kyndelmisse. Visse steder mente man fx at 
det var godt med flæsk, da dette ville modvirke rygsmerter. Andre steder sagde man, at det var godt at  
   spise af julebrødet, fordi det ville hindre fx hovedpine og hugormebid.

Menighedsrådet for Vejerslev sogn har nu tænkt sig, at det vil være fint 
med kaffe og kage i Menighedshuset i Vils efter gudstjenesten.

Vi håber, at mange vil komme og tage det nye tæppe i øjesyn, og 
bagefter nyde kaffebordet sammen.

Alle er velkomne, og det koster ikke noget at deltage.

KyndelmissegudstJeneste

aFtensgudstJeneste 
med sang i Blidstrup

Onsdag d. 26. marts kl. 19.00 er der aftengudstjeneste 

i Blidstrup kirke. Efter gudstjenesten mødes vi på efter-

skolen, hvor vi drikker kaffe og synger fra Højskolesang-

bogen. Vel mødt til en hyggelig aften med masser af sang. 
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nyt Kaldenavn: sydmors pastorat

De tre menighedsråd var meget 
enige om, at Vejerslev, Øster 
Assels-Blidstrup og Vester As-
sels pastorat ikke var et særligt 
mundret navn, det var også lidt 
besværligt at skrive, og det fyld-
te meget i en tekst.

Derfor søgte vi stiftet om at få 
lov til at kalde os for Sydmors 
Pastorat, og vi fik tilladelse med 
virkning fra 1. november. 

Vi har fået udfærdiget et logo, 
som vi tænker anvendt i annon-
cer i avisen, så man hurtigt kan 
genkende pastoratets indslag. 
Det er grafiker Rikke Jensen, der 
har udformet det for os, og vi er 
meget glade for resultatet, som 
du kan se her. Der er ikke ændret 
ved sognenes navne.

Anny Nielsen   

renoveringen aF Øster assels KirKe

Første etape omfatter hele den 
udvendige del af kirken samt 
de indvendige dele, som er nød-
vendige for at sikre, at arbejdet 
bliver så omkostningsbilligt som 
muligt (fx at der ikke skal stilles 
stillads op om kirken to gange). 
Denne etape er opdelt i to faser, 
nemlig første fase, der omfat-
ter omfangsdræn rundt om hele 
kirken, fjernelse af puds i koret, 
etablering af indvendig trappe til 
loftet, og anden fase, der består 
af renovering af samtlige udven-
dige fuger og ompudsning og 
derefter kalkning af kirken.

Anden etape, som endnu ikke er 
godkendt fra provstiet omfatter 
så hele den indvendige del af kir-
ken. Hvornår denne etape starter, 
ved vi endnu ikke.

Første fase af første etape af reno-
veringen er nu næsten afsluttet. 
Det betyder, at der er etableret 
omfangsdræn rundt om kirken, 
og når dette blad når ud til jer, er 
der formentlig også fjernet puds 
og etableret en indvendig trappe 
til loftet.

I forbindelse med udgravningen 
til omfangsdrænet er de tre grav-
sten, der lå syd for kirken blevet 
flyttet. De to af stenene ligger 
midlertidigt på to ledige grav-
steder øst for kirken, mens den 
tredje, der var noget beskadiget 
er flyttet indendørs. Samtidig 
fik vi opklaret, at denne tredje 
sten er en gravsten for Mathias 
Jacobsen Brunow, som var præst 
i Øster Assels fra 1708-1718, og 
hans hustru, Anna Cathrine Jens-
datter Schow. Hvad der endeligt 
skal ske med de tre gravsten er 
endnu ikke afklaret. I forbindelse 
med renoveringen af den indven-
dige del af kirken vil vi muligvis 
forsøge, om der kan blive plads 
til gravstenene inde i kirken, da 
de bevaringsmæssigt vil have 
godt af dette, ligesom det også 
vil give kirkegængerne bedre 
mulighed for at se disse gravsten.

Under udgravningen fandt vi 
endvidere en meget fin sten, som 
lå (med bunden opad) hvor det 
tidligere våbenhus’ vestvæg har 
været bygget ind på skibet. Ste-

nen minder om de kar med vand, 
som man ser inden for døren i 
katolske kirker. Denne sten skal 
ligeledes anbringes inde i kir-
ken, når den er færdigrenoveret 
til glæde for kirkegængerne.

Nu glæder vi os så til det bliver 
forår, så murerne kan komme i 
gang med at fjerne kalk og krad-
se fuger ud, så kirken kan blive 
smuk udvendig..

Kirsten Sanders
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miniKonFirmand i sydmors pastorat

I skrivende stund har vi 2 tors-
dage endnu, hvor en stor del af 
børnene i 3. klasse mødes i Me-
nighedshuset og hygger sig med 
Trine præst og Anny formand, 
mens de lærer noget om kristen-
dom. Vi starter som regel med 
lidt til maven, så der kan falde 
lidt ro på. Bagefter går vi måske 
en tur op i kirken, hvor vi hører 
om dåb, og hvor præstekjolen op-
leves. Den er tung, men alligevel 
rar at have på. Det kan også være 
død, begravelse, og gravsteder vi 
beskæftiger os med, sådan en ef-

nye tider - også på KirKegården

Januar i år kom der en ny be-
kendtgørelse fra kirkeministe-
riet om, at der fremover skal 
opkræves for hækklipning, når 
et gravsted tages i brug og når 
gravstedsretten forlænges. Me-
nighedsrådene rundt omkring på 
øen, og i resten af landet, havde 
ikke meget lyst til det, og der 
blev diskuteret både i de enkelte 
råd, på fællesmøder, i provstiet 
og i stiftet. Der er nu nedsat et 

udvalg under kirkeministeriet 
med deltagelse fra landsforenin-
gen af menighedsråd, der skal se 
på sagen igen.

Vi håber, at det kan komme til 
at gælde kun for ikke-folkekir-
kemedlemmer, for vi synes at 
kirkeskatten skal dække vedli-
gehold af hæk på kirkegården. 
Men som det er nu, ligger det 
helt fast, at der skal opkræves 

et beløb pr. år i fredningstiden, 
der på Vejerslev, Øster Assels, 
Blidstrup og Vester Assels kirke-
gårde er 30 år. Ligesom der skal 
opkræves et beløb pr. år for leje 
af gravstedet. Begge disse beløb 
opkræves når gravstedet tages i 
brug, eller når brugsretten for-
længes. Der opkræves for hele 
fredningsperioden eller for det 
åremål, der forlænges med.

Anny Nielsen   

termiddag på kirkegården, hvor 
vi også snakker lidt om, hvordan 
man gebærder sig på kirkegår-
den og hvorfor. Graveren fortæl-
ler om sit arbejde, og måske kan 
vi få boller og juice i våbenhuset, 
hvis vi kan sidde ordentligt – og 
det kan vi nemt. De eftermidda-
ge, hvor vi er i Menighedshuset 
snakkes der en hel del, og bør-
nene er faktisk meget gode til at 
huske, hvad de tidligere har lært 
om kristendom i skolen, i hjem-
met og i kirken. De har utrolig 
mange gode forslag til at forstå 

kristendommens spørgsmål, 
selvom der selvfølgelig også af og 
til kommer sjove ting på bordet. 
Børnene vil gerne synge, og mi-
nikonfirmandsangen og ’spænd 
over os dit himmelsejl’ går rent 
ind, når der samtidig gøres fagter 
og danses til. 

Den kreative side får også lov at 
komme med, der tegnes og frem-
stilles julekrybber. Det er næste 
torsdag vi skal prøve det, og den 
sidste gang skal vi gøre færdig og 
ellers hygge os.

Måske, hvis vi er heldige, kan vi 
høre dem synge til en spaghet-
tigudstjeneste.

Anny Nielsen   

Der øves på salmen 
»Spænd over os dit 
himmelsejl«.

Minikonfirmanderne 
hører om dåb. Hele 

flokken.
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gudstJenester
December Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Tirsdag den 10. 19.00 Adventsgudstj. 

m/ efterflg. hygge i 
forsamlingshuset

Søndag den 15. 14  JAP

Søndag den 22. 10.15

Juleaften 16.15  15 10.15  13.45

Juledag 10.15  

2. juledag 9  JAP

Søndag d. 29. 10.15

Januar
Onsdag den 1. 14  PN

Søndag den 5.
Helligtrekonger

10.15 19  m/ efterflg. kaffe 
i forsamlingshuset

Søndag den 12. 9  PN

Søndag den 19. 10.15

Søndag den 26. 10.15

Tirsdag den 28. 17  Spaghetti-gudstj.

Februar
Søndag den 2. 14  Kyndelmisse

Søndag den 9. 10.15

Søndag den 16. 10.15

Søndag den 23. 9  PN

Torsdag den 27. 19 Aftengudstj. m. sang 

Marts
Søndag den 2. 10.15 Fastelavn

Søndag den 9. 10.15

Søndag den 16. 10.15

Søndag den 23. 9.00 ?

Onsdag den 26. 19  Afteng-
udstj. 

m. sang 

Torsdag den 27. 17 Spaghetti-gudstj.

Søndag d. 30. 10.15

Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.
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14. januar  kl. 11.00 Gjørtz
  4. februar  kl. 11.00 Gjørtz
11. marts kl. 11.00 Gjørtz
23. marts kl. 11.00 Gjørtz

14. januar  kl. 14.00 Noer
18. februar  kl. 14.00  Noer
11. marts kl. 10.00 Gjørtz
23. marts kl. 10.00 Gjørtz
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