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Vi nærmer os julen, og som 
altid har vi gang i en masse 
forberedelser. Der skal bages. 
Laves mad. Gøres rent og kø-
bes ind. Nogle gør mere ud af 
det end andre. Sådan har det 
altid været – og det bliver nok 
også ved med at være sådan.

Barndommens jul er nok for 
de � este omgærdet af en sær-
lig romantik. Det var ligesom 
bare bedre dengang. Alting 
var smukkere, alting var mere 
ægte. Alting var mere rig-
tigt. 

For mange ændrede julen sig, 
da de blev ældre. Jeg kan hu-
ske, at jeg � k et nærmest ek-
sistentielt chok, da jeg opda-
gede, at mine kalendergaver 
var nogle, min far gemte i 
skabet ved siden af el-tavlen. 
Og jeg fandt dem. 

Og jeg fortrød sådan, at jeg 
havde ledt efter dem. For 
hvor sad jeg bare med røde 
ører, da jeg pakkede dem op 

én for én i resten af måneden 
– jeg havde set dem alle før i 
et stjålent øjeblik. 

Min jul blev anderledes efter 
den opdagelse. Ligesom den 
bliver anderledes for mange 
med årene. Kon� rmanderne 
klager over det; over den 
spænding, som de måske også 
mærker er ved at forsvinde. 
Nogle lever i splittede fami-
lier og skal have dagene op til 
og efter jul til at passe ind i et 
excel-ark. De mærker særligt, 
at det ikke er, som det var en-
gang…

Man kan også have mistet et 
elsket menneske, og den tom-
me stol står bare der og troner 
til ingen verdens nytte.

Så julen er ikke, hvad den var 
engang for rigtig mange af os.

Men den er der! For på trods 
af, at den ikke er »som den 
var engang«, så insisterer ju-
len dog på at komme til os.

»Julen, det bliver aldrig som det var engang...«

MOBILEPAY
Husk, at du kan indbe-
tale penge til vores for-
skellige indsamlinger på 
vores Mo-
b i l e P a y 
nummer: 
89454.

Stof til næste kirkeblad 
(april, maj, juni) 

a� everes hos 
 redaktionen senest 
d. 21. januar 2019. 

Kirkebladet omdeles 
i uge 10.
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Budskabet om barnet i krybben, 
der kom til os, er ikke afhængigt 
af, om vi er klar eller ej. Vi har 
ventet på julens komme gennem 
adventstiden, bagt, braset, gjort 
noget ud af tingene – måske mere 
end vi plejer – og uanset om vi 
har nået det hele, så banker julen 

på den 24. december – VÆRS-
GO’!

Hvor er det godt! Hvor er det 
godt, at der er noget i vores liv, 
som ikke afhænger af os. Som 
ikke afhænger af, om vi har nået 
alt det, vi gerne ville.

Som ikke afhænger af, hvor me-
get vi præsterer – men som kun 
skyldes én grundlæggende ting: 
Nemlig, at Gud brød ind i vores 
verden julenat. Gud kom til os 
og viste sig i det lille barn i kryb-
ben. Så det er faktisk Gud selv, 
der åbenbarer sig i barnet.

Glæden hun er født i dag,
himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
har nu i barnedragt
har nu i krybben lagt, 
med vort støv fortrolig.

Den danske 
salmebog nr. 107,1. 

Rigtig 
glædelig jul. 

Trine Gjørtz,
sognepræst

»Julen, det bliver aldrig som det var engang...«

KOR TIL HELLIGTREKONGER 
Når der er helligtrekongers-
gudstjeneste i Vester Assels kir-
ke søndag 6. januar medvirker 
Nordmors koret. De synger ikke 

alene i kirken, men også ved det 
efterfølgende samvær i Vester As-
sels Forsamlingshus, hvor menig-
hedsrådet er vært ved kaffen.

Helligtrekongersgudstjeneste 
i Vester Assels Kirke 
søndag 6. januar kl. 19

Nordmorskoret er med til at synge det nye år ind til helligtrekongersgudstjenesten



AKTIVITETER
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JANUAR
Søndag  d.  6.  kl. 19.00:   Helligtrekongersgudstjeneste med Nordmorskoret i Vester Assels Kirke. 

Efterfølgende musikalsk indslag og kaffe i forsamlingshuset

Tirsdag  d.  29.  kl.  17.00:   Spaghettigudstjeneste i Vejerslev 

FEBRUAR
Lørdag d. 23. kl. 14.00:  Strømpehusets samtalesalon i Øster Assels.

Tirsdag  d.  26.  kl.  19.30:  Foredrag med Claus Søndergaard, Menighedshuset i Vils 

MARTS
Søndag  d.  3.  kl. 14.00:    Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke – efterfølgende fastelavnsfest 

i Aktivitetscentret

Mandag d.  4.  kl.  19.00: Koncert med Klitmøller Gospelkor i Øster Assels Kirke

Tirsdag d. 19. kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils

CLAUS KOM TILBAGE I LIVET 
Claus Søndergaard fra Vadum gik ned med arbejds-
relateret stress og depression og endte i total opløs-
ning. Men vandreture, tro, psykologi og den nære 
familie hjalp ham på fode igen. 

Claus Søndergaard levede i livets overhalingsbane, 
indtil det sagde fuldt stop. Tirsdag 26. februar for-
tæller han om nedturen og det vendepunkt, der 
blev hans redning. Foredraget � nder sted i Menig-
hedshuset i Vils og tager afsæt i hans bog: »Tro, 
stress og depression – i verdens lykkeligste land«, 
der udkom i 2017. 

Det hele starter med, at Claus Søndergaard begyn-
der på et nyt arbejde med sætte »Den Sikrede Insti-

tution Kompasset« i gang for Region Nordjylland.

Claus har store ambitioner og gåpåmod, men ople-
ver i arbejdet med svært kriminelle børn og unge en 
voldsom deroute, der begynder med stress, depres-
sion og selvmedicinering. Han kan – eller vil – ikke 
erkende, at han er syg. Det ender med et voldsomt 
kollaps, som han intet selv husker af. Han indlæg-
ges på en psykiatrisk afdeling, og fra da af starter rej-
sen tilbage til livet. Han får hjælp af sin leder og en 
psykolog, af venner og familie. Desuden henter Claus 
hjælp i sin tro og i forskellige teknikker til at � nde ro.

Foredrag med Claus Søndergaard, 
Menighedshuset i Vils tirsdag 26. februar 19.30

Claus Søndergaard hentede blandt 
andet hjælp i sin tro, da han gik ned 

med stress og depression
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FASTELAVN 
ER MIT NAVN…

Vejerslev Kirke indbyder til fastelavnsgudstje-
neste i forbindelse med fastelavnsfesten i Fri-
tidscentret i Vils.

Fastelavn er jo en gammel kirkelig tradition, og 
den knytter vi nu sammen med den folkelige 
fest, som vi allerede holder her i området.

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste i 
kirken kl. 14, hvor alle børn er velkomne ud-
klædte. Derefter går vi i Vils Fritidscenter, hvor 
vi slår katten af tønden.

Entre til fastelavnsfesten ca. 35 kr.

Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke 
søndag 3. marts kl. 14.

KOM OG SYNG!
Sangcafé er en fast bestanddel af årets program i 
Sydmors Pastorat. Der er sangbøger på bordene 
i Menighedshuset i Vils – og 
tradition for at komme med 
opfordringer til, hvad 
vi skal synge. Dem 
skorter det aldrig på! 

I pausen er der ost 
og rødvin til 30 kr.

Sangcafé, 
Menighedshuset 
i Vils tirsdag 
den 19. marts 
kl. 19.30

GOSPEL I ØSTER ASSELS
»Et kor i bevægelse« siger Klitmøller Go-
spelkor om sig selv. Og ikke mindst, når ko-
rets dirigent, Lydiah Wairimu står i spidsen, 
er der ikke mange, der står stille. Koret, der 
henter sine medlemmer ikke alene fra Klit-
møller, men også fra resten af Thy – og Mors 
– kommer til Øster Assels mandag 4. marts 
kl. 19.

Lemvig gospelkor synger muligvis også med 
denne aften.

Når koret lærer nye sange til deres reper-
toire, foregår det oftest uden noder. Lydiah 
lægger nemlig stor vægt på den rytmiske 
indlæring, som giver mere bevægelsesfrihed 
og efter hendes mening også større fornem-
melse for sangene og deres tekster. Det kan 
vi andre med garanti mærke, når de kom-
mer til Mors.

Klitmøller Gospelkor mandag 4. marts kl. 19 
i Øster Assels Kirke. Kaffe undervejs.

KOM TIL SPAGHETTI
Det er jo så forrygende sjovt med de spaghet-
tigudstjenester. Vi holder en kort gudstjeneste 
først i Vejerslev Kirke og bagefter spiser vi sam-
men i Menighedshuset. Det er ganske gratis at 
deltage. Vi slutter kl. 18.30.

Spaghettigudstjeneste 
i Vejerslev 
29. januar kl. 17

Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke 
søndag 3. marts kl. 14.
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AKTIVITETER

STRØMPEHUSET GAV TID OG LYST 
TIL SAMTALE 

I oktober var der lokal verdenspremiere på fænomenet ’samtalesalon’. Verden er fuld af ord, men ikke altid 
ord, der betyder noget. Men det er noget af det, som samtalesalonerne forsøger at råde bod på – og skabe et 
rum til at tale sammen – også om ting, man ikke nødvendigvis ville give sig i kast med. Ved premieren lørdag 
21. oktober var det dansk lyriks grand old man Knud Sørensen, der indledte seancen. Eftermiddagens tema 
var ’alder’ – og til at inspirere de fremmødte læste den 90-årige forfatter en håndfuld digte op fra sin seneste 
udgivelse »Inden så længe«. Der blev lyttet! Og da samtalesalonens initiativtager, Trine Gjørtz, bemærkede, at 
hun syntes, at det var de bedste digte i hans karriere (der startede i 1952!) – kom det blidt fra forfatteren selv: 
Det er jeg ikke utilbøjelig til at give dig ret i…

Arrangementet var en stor succes – faktisk 
havde � ere end de 15, der var plads til, øn-
sket at være med til at tale sammen om alder. 
I de � ne rammer i Strømpehuset gik snakken 
livligt – så man næsten glemte at drikke kaf-
fen – om hvordan man erindrede perioder i sit 
liv – hvor gammel man for eksempel følte sig? 
Det kom der et par meget interessante og gi-
vende timer ud af. Og i skrivende stund gen-
tages samtalesalonen med en anden anerkendt 
forfatter, Jens Smærup Sørensen, som indleder. 

Næste salon er lørdag den 23. februar kl. 14-
16. Tilmelding til Jytte Fredriksen, tlf. 31 60 
90 95 eller  97 76 43 98.

RENOVERING AF BLIDSTRUP KIRKE 
GÅR PLANMÆSSIGT

Renoveringen skrider planmæssigt 
frem, og der er i skrivende stund 
ved at blive lagt nyt blytag på koret.

Hvælvet i koret er blevet spændt 
op, så vi ikke længere risikerer, at 
murene skrider fra hinanden. Un-
der arbejdet har det vist sig, at der 
faktisk var kalkmalerier oppe bag 
hvælvingerne. Nationalmuseet har 
været på besøg i to omgange for at 
se på disse kalkmalerier, men be-
sluttede begge gange, at der ikke 
var nogen grund til at forsøge at 
fremdrage og afdække disse. De 
er i stedet blevet beskyttet på re-

levant måde, så at de eventuelt kan 
fremdrages af kommende slægter.

Da kirken (koret og apsis) i forbin-
delse med renoveringen er tømt 
for inventar, har menighedsrådet 

besluttet, at det vil være mest hen-
sigtsmæssigt at få vasket væggene 
ned og få dem kalket, før epita-
� um, degnestole, altertavle m.v. 
sættes op igen. Samtidig vil også 
våbenhuset blive kalket indvendig.

Vi håber, at vi – når skib og tårn 
bliver renoveret (når blytækkeren 
har tid til dette, formentlig i 2021) 
– også vil få mulighed for at kalke 
skibet mv. indvendigt.
Det bliver under alle omstændig-
heder en smuk og solid kirke, der 
byder kirkegængerne velkommen i 
fremtiden. Kirsten Sanders

Strømpehusets stue 
danner en perfekt 
ramme om de nye 
samtalesaloner
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På et sognemøde i Øster Assels 30. 
oktober mødte 15 personer op og 
hørte formand Kirsten Sanders gen-
nemgå menighedsrådets overvejel-
ser om de mange gravminder, der 
henstår på Øster Assels kirkegård 
og på Blidstrup kirkegård. 

Baggrunden er, at gravminderne 
hid rører fra nedlagte gravsteder 
og tilhører nu kirken, hvorfor det 
nu er kirkens ansvar, at sikre grav-
minderne forsvarligt og at vedlige-
holde såvel gravminderne som det 
område, de står på. Endvidere, at 
menighedsrådet løbende får færre 
og færre midler til rådighed, dels 
på grund af de generelle nedskærin-
ger i bevillingerne, dels på grund 
af de stadig færre jordfæstelser på 
kirkegårdene. Det er derfor vigtigt 
for menighedsrådet i størst muligt 
omfang at kanalisere de tilgænge-
lige midler til brug for kirkelige 
aktiviteter og ikke til vedligehol-

delse af kirkegårdenes fællesarealer 
og gravminder.

I de forløbne måneder har der været 
fremlagt to mapper med billeder 
af alle de gravminder, der � ndes i 
Øster Assels og Blidstrup, idet vi 
har opfordret alle til at kigge på 
billederne og fortælle os, hvilke af 
gravminderne de synes bør bevares.

Menighedsrådet har udarbejdet 
nog le forslag til, hvorledes man kan 
forholde sig med gravminderne. 

Mulighederne er:

1.  Man kan få udleveret gravmin-
det, eller det kan henstilles på et 
eksisterende gravsted

2.  Man kan lave et notat i mappen 
om, hvilket gravminde man øn-
sker at bevare og hvorfor

3.  Man kan lave et udvidet notat i 
mappen om, hvilket gravminde 
man ønsker at indstille til fred-

ning og hvorfor (det er provsten 
og Museum Mors der er endelig 
beslutningstager)

4.  Man kan købe en opbevaring af 
gravmindet i en stensamling for 
en 10-årig periode – pris 1000 kr

5.  Man kan købe retablering af et 
gravsted og forlængelse af dette 
for en 10-årig periode – samlet 
pris 3.096 kr.

De omtalte to mapper vil ligge i vå-
benhuset i henholdsvis Øster Assels 
og Blidstrup frem til slutningen af 
januar 2019, hvorefter menigheds-
rådet på baggrund af de indkomne 
kommentarer vil iværksætte en op-
rydning af gravminderne. (Mappen 
for Blidstrup kirkegård vil ligge i 
Øster Assels indtil ca 18. decem-
ber, hvorefter den vil blive � yttet til 
Blidstrup kirke.)

Kirsten Sanders

FREMTIDEN FOR GRAVMINDER I ØSTER 
ASSELS OG BLIDSTRUP



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
 8. jan. kl. 11.00  Gjørtz
 5. feb. kl. 11.00  Gjørtz
12. mar. kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
 8. jan. kl. 14.30  Noer
19. feb. kl. 14.30  Gjørtz
12. mar. kl. 14.30  Noer T
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DecemberDecemberDecember VejerslevVejerslevVejerslevVejerslev Øster AsselsØster AsselsØster AsselsØster Assels BlidstrupBlidstrupBlidstrup Vester AsselsVester AsselsVester AsselsVester Assels
Mandag 24. dec.
Juleaften 16.15 15.00 13.45

Tirsdag 25. dec.
Juledag 10.15

Onsdag 26. dec.
2. juledag 14.00

Søndag 30. dec.
Julesøndag 10.15

JanuarJanuarJanuar
Tirsdag 1. jan.
Nytårsdag 14.00

Søndag 6. jan.
Helligtrekonger

19.00 
Efterfølgende kaffeEfterfølgende kaffe

Søndag 13. jan.
1. s. e. h3k 9.00 JAH

Søndag 20. jan.
2. s. e. h3k 10.15

Søndag 27. jan.
3. s. e. h3k 10.15

FebruarFebruarFebruar
Søndag 3. feb.
4. s. e. h3k 10.15

Søndag 10. feb.
Sidste s. e. h3k 10.15

Søndag 17. feb.
Septuagesima 14.00 JAH

Søndag 24. feb.
Seksagesima

10.15
Børnekoret medv.

Våbenhuskaffe

MartsMartsMarts
Søndag 3. marts
Fastelavn

14.00
Fastelavnsgudstj.

Søndag 10. marts
1. s. i fasten 10.15 JAH

Søndag 17. marts
2. s. i fasten 10.15

Søndag 24. marts
3. s. i fasten 10.15

Søndag 31. marts
Midfaste 14.00 ABH


