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VEJERSLEV SOGN
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 14 · 
7980 Vils · 2168 2649

Kirkeværge Kristian Roesen ·
Bjørnsagervej 18, 7980 Vils · 5125 8329

Kasserer Jørgen Paaske Jensen · 
Smedebjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320

Kontaktperson Elin Vilsgaard ·
Åbrinken 4, 7980 Vils · 2824 7234

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesanger Karin Røntved · 2264 5352

Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788

Gravermedhjælper 
Margit Svenningsen · 2426 7394

ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  ·
7990 Øster Assels · 2121 3091

Kirkeværge (Blidstrup) 
Kjeld Gregersen · Blidstrupmark 12, 
7990 Øster Assels · 9776 4137

Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth ·
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels · 
9776 4144

Kasserer Birgitte Landgrebe ·
Syrenvej 24, 7900 Nykøbing M. · 9776 4265

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesanger Karin Røntved · 2264 5352

Graver Flemming Futtrup · 4048 1550

Gravermedhjælper
Inger Futtrup · 2146 5546 

VESTER ASSELS SOGN
Formand Gunhild Olesen Møller · 
Strædet 38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10

Kirkeværge Rose Marie Mølgaard Jensen · 
Lervænget 10 · 2082 1398

Organist Conny Cold · 2423 6648

Kirkesanger
Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Graver Inge Dam Svenningsen · 4266 4048 
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Kirkebladet udgives af menigheds rådene

Jeg er en af dem. En af dem, 
de skriver om i avisen. En af 
dem, der bliver hængt ud som 
en af vor tids syndere. Store 
syndere.

For jeg er en af dem, der � yver. 
Og særligt i år har jeg � øjet 
rigtig meget. Hele 10 gange 
har jeg taget trappen op i � yet 
(ser den ikke lidt spinkel ud?), 
hilst på kap tajnen (ser han ik-
ke lidt ung ud?), fundet min 
plads (hvordan kommer jeg 
derind?) sat mig efter at have 
kantet mig forbi min side-
mand (undskyld, jeg kom til 
at skubbe din toupé af), ledt 
efter et sikkerhedsbælte (hvor-
dan kan det lille bælte nå 
rundt om mig?) og draget et 
lettelsens suk (det gik også 
godt denne gang!)

10 gange!

Det har selvfølgelig afsted-
kommet en del uro i mig, at 
jeg i så svær grad har belastet 
miljøet. 

Og dog – for jeg har også talt 
med mig selv om, at det trods 

alt kun er i år, jeg har belastet 
klimaregnskabet i så voldsom 
grad.

Og jeg har allerede nu beslut-
tet, hvad børn og svigerbørn 
skal have i julegave: jep, rigtig 
gættet: Regnskov – altså ak-
tier til bevarelse af regnsko-
ven! Og manden min, som i 
mange år har belastet miljøet 
med sin samling af bøger – og 
til dels stadig gør det, han kan 
få et par af sine gamle bøger – 
det opdager han såmænd nok 
alligevel ikke…

STOOOOPPPPP – det her er 
selvfølgelig skrevet med en vis 
portion ironi!

Men jeg har faktisk tænkt al-
vorligt over det med klimaet. 
Og jeg kom til at tænke på 
det, da tankerne begyndte at 
vende sig mod julen og dens 
højtid.

For meget er forandret i vores 
verden. Rigtig meget endda. 
Og jeg � k faktisk den tanke, 
at det måske var i år, vi skulle 
holde op med at købe julega-

Jeg er en af dem. En af dem, alt kun er i år, jeg har belastet 

Jeg er en af DEM

Stof til næste kirkeblad (april, maj, juni) a� everes hos  
redaktionen senest onsdag d. 22. januar. 
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ver til hinanden? Jeg mener; bør-
nene er voksne og � yttet hjemme-
fra. De har deres gode indtægter 
– hvorfor nu stæse rundt og købe 
gaver og stå i kø og fryse og møde 
naboen og gå ind et sted og drikke 
et glas glögg…?

 … Og have det helt, helt vidun-
derligt og hyggeligt… Og bage, 
klippe-klistre og lave dekoratio-
ner og måske høre en enkelt jule-
koncert eller to? 

Spild af ressourcer er der nogle, der 
vil sige. Jeg siger: STOP!

Rør blot ikke ved min gamle jul, 
synger vi i en kendt julesang.

Kan vi ikke godt lade være med at 
ændre alt for meget på den også?

I forvejen er jeg helt stresset over 
alt det, jeg skal forholde mig til, 
hvis jeg skal følge med tidens 

strømninger i forhold til at gøre 
det hele helt, helt rigtigt.

Jeg vil selvfølgelig gerne passe på 
miljøet, stoppe madspild og tæn-
ke mig om – men jeg vil også 
gerne blive ved med at have et liv 
med glæde og fornøjelser, med 
samvær og – ja, julegaver.

I julen fejrer vi, at Jesus, verdens 
Frelser blev født! 

Og den måde, vi fejrer det på, er 
nu engang både en kirkelig højtid 
– som jeg elsker, men det er også 
en folkelig fest, hvor vi samles og 
hygger os.

Og giver gaver. Som et udtryk for, 
at glæden ramte Jorden og siden 
forløste verden. Og derfor skal vi 
være glade!

Og den måde, man viser glæde, er 
nu engang ved at dele den ud. 

Dele den med andre. Tænker over, 
hvordan du kan gøre en anden 
glad. Mødes med andre. Som vi 
gør i kirkens fællesskab, hvor vi 
også deler glæden.

Og siger TAK! Tak, fordi Gud 
sendte sin søn til os. Tak for dig. 
Tak for hver glæde, der fylder vort 
hjerte, når Gud gør vort liv til en 
fest.

Glædelig jul – og husk nu at sige 
til dem, du elsker, at du gør det!

PS: Jeg har en hel del regnskov-
aktier til salg, hvis det skulle have 
nogens interes-
se – jeg får ikke 
brug for dem 
alligevel!

Trine Gjørtz,
Sognepræst

ver til hinanden? Jeg mener; bør-

Jeg er en af DEM

Ingen jul uden 
gaver – eller 
hvad...?
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JANUAR
Søndag  d.  5.  kl. 19.00:   Erika Sanchez og Kai Bredholt, i Vester Assels Kirke 

og forsamlingshuset. Menighedsrådet er vært ved kaffen.

FEBRUAR

Lørdag  d.  1.  kl. 14-16:  Samtalesalon i Strømpehuset, Øster Assels.

Tirsdag  d.  18.  kl. 19.30:  Foredrag med Johnny Sort, Menighedshuset i Vils. Kaffe undervejs.

Søndag  d.  23.  kl. 13.30:   Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke med efterfølgende fastelavnsfest 
i Fritidscentret.

Torsdag  d.  27.  kl. 19.00:  Sang og musik i kirkerne, Øster Assels Kirke. Folkekoret medvirker.

MARTS

Onsdag  d.  18.  kl. 19.30:  Sangcafé i Vejerslev Menighedshus.

Lørdag  d.  21.  kl. 14-16:  Samtalesalon i Strømpehuset, Øster Assels.

SYNG MED TRADITIONERNE
Det bliver mere og mere populært at synge sammen i disse år, og i Sydmors Pastorat har sang-
caféen været i gang så længe, at det for længst er blevet en dejlig tradition at mødes en aften, 
vælge sange fra Højskolesangbogen og nyde lidt ost vin undervejs. Prisen er 30 kroner.

Sangcafé i Vejerslev menighedshus onsdag den 18. marts kl. 19.30

DER ER NOGET, VI SKAL TALE OM…
Tid til at tale sammen. Med mennesker, du måske 
ikke kendte i forvejen, men hvor I bliver klogere på 
hinanden – og livet – efterhånden, som I kommer 
til at tale sammen. Det er i bund og grund kon-
ceptet for samtalesalonerne i Strømpehuset i Øster 

Assels, der har 
været en be-
mærkelsesvær-
dig succes fra 
første færd. 
Der har været 
fuldt hus hver 
eneste gang, og 
mange deltage-

re har meldt sig til den næste salon med det samme 
– fordi samtalerne bare giver så stor glæde og inspi-
ration. Og dermed er det bevist, at samtalesaloner 
ikke kun er et storbyfænomen; vi kan også sagtens 
i Øster Assels!

Der er planlagt hele to arrangementer i foråret, og 
hver gang serveres der serveres kaffe eller te til alle 
ordene – og kage. Tilmelding er nødvendig – det 
kan ske hos Jytte Frederiksen på 3160 9095. 

Salonerne er arrangeret af Strømpehusets Venner og 
sognepræst Trine Gjørtz.

Salon i Strømpehuset, Øster Assels lørdag den 1. februar 
kl. 14-16 og 21. marts kl. 14-16

Det bliver mere og mere populært at synge sammen i disse år, og i Sydmors Pastorat har sang-
caféen været i gang så længe, at det for længst er blevet en dejlig tradition at mødes en aften, 
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DANSKE SANGE OG SALMER I FLAMENCOKJOLE
Det nye år lægger festligt og fyrigt ud i Vester As-
sels med en dansekoncert med Erika Sanchez og Kai 
Bredholt. Parret, der til daglig sætter kulør på den 
lille aktive by Idom ved Holstebro – og hvor de i 
øvrigt kommer frem, fortolker en række af de kendte 
danske salmer og sange i lidt anderledes forklæd-
ning. Sådan helt konkret, faktisk – idet Kaj Munk, 
Ingemann og Jeppe Aakjær serveres i stram kjole, 
� amencosko og harmonika. 

Måske husker nogle deres optræden til årets fri-
luftsgudstjeneste i Vejerslev – hvor vejret gjorde det 
udendørs indendørs. Men varmen kom både i me-
nighedshuset og i de mange tilhøreres kinder, da de 
overgav sig til energiske Kai Bredholts intense sang 
og spil – og Erika Sanchez, der akkompagnerede de 
ærkedanske tekster og musik med sine � amencotrin 
– og til sammen � k mindst to forskellige traditioner 
til at smelte sammen. 

Den 5. januar kan de så opleves i Vester Assels, først 
i kirken, derefter i forsamlingshuset.

Kai Bredholt er oprindelig udlært bådebygger, men 
har i mange år arbejdet som skuespiller, instruktør, 
musiker og komponist på det verdensberømte Odin-
teater i Holstebro. I 2016 grundlagde han Landsby-
laboratoriet, hvor han nu er kunstnerisk leder.  

Erika Sanchez er født og opvokset i Mexico City, og 
efter at have arbejdet som kemiingeniør valgte hun i 
2008 at forfølge sin drøm om at blive � amencodan-
ser og sanger. Hun var sammen med Kai Bredholt 
med til at grundlægge Landsbylaboratoriet og fun-
gerer nu som organisator af Idom Biennalen, leder 

af cirkusskolen CirkO og sætter teater og forskellige 
andre kulturelle aktiviteter i scene i det aktive lokal-
samfund.

Erika Sanchez og Kai Bredholt, Hellig tre kongers søndag 
den 5. januar, Vester Assels kirke kl. 19 

Erika Sanchez kommer 
til Vester Assels sammen 

med Kai Bredholt 
lige efter nytår.

FÆLLES OM 
SANG OG MUSIK

Endnu engang åbner vi døren til en 
dejlig aften i fællesskabets tegn, når 
Øster Assels Kirke 27. februar byder på 
Sang og musik i kirkerne. Denne aften 
medvirker Øster Assels’ eget Folkekor.

Sang og musik i kirkerne – Øster Assels, 
torsdag den 27. februar kl. 19

VI SYNGER JULEN IND
Der er � ere der har bedt om en lejlighed til at 
synge alle de gode julesalmer op til jul. Det bliver der 
rig lejlighed til de sidste to adventssøndage i Sydmors 
pastorat. Så kom og syng med til en lidt anderledes guds-
tjeneste uden prædiken og altergang, men med mulig-
hed for at ønske hvilke sange og salmer vi skal synge. 

Vejerslev kirke den 15. december kl. 10.15

Øster Assels kirke den 22. december kl. 10.15
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AKTIVITETER

JOHNNY SORT ER ET MENNESKE, 
DER SER LYST PÅ LIVET

Johnny Sort er fra Asaa. Og ikke alene er efternav-
net særligt. Det samme er hans historie – og må-
den, han har håndteret den på.

»Min første store udfordring stod jeg overfor, da jeg 
kun var 18 år gammel og havde mistet min højre 
arm i en togulykke. Pludselig skulle jeg forholde 
mig til et liv med et fysisk handicap. Overraskende 
for mange lærte jeg hurtigt at omstille mig til min 
nye virkelighed, og det resulterede i, at jeg lærte 
meget mere end jeg mistede«, fortæller Johnny 
Sort, der fortæller om livskvalitet i et foredrag, som 
med garanti vil give tilhørerne noget at tænke over 
– og fornemmelsen af at være blevet tanket på.

For Johnny Sort gik ikke i – nå ja, sort – men fo-
kuserede i stedet på mulighederne: »Min livs� lo-
so�  blev hurtigt, at det ikke var afgørende, om jeg 
gjorde tingene anderledes end andre, men det vig-
tigste var, at jeg prøvede. Mit liv fortsatte – jeg � k 
arbejde i børnehave, blev uddannet pædagog, gift, 
� re børn og levede et aktivt liv, hvor især idræt og 
foreningsverden kom til at betyde meget.«

Johnny Sort spiller blandt andet billard på eliteni-

veau og har været formand for den lokale klub i 28 
år – og blev i 1990 kåret til Årets Navn i nordjysk 
idræt.

I 1993 tog hans liv endnu en drejning: »En fejl-
operation medførte mit livs mareridt og mit stør-
ste handicap. En operation, som skulle fjerne eller 
mindske moderate fantomsmerter i min manglede 
arm endte katastrofalt. Jeg vågnede efter opera-
tionen til et kronisk smertehelvede – min krop 
brændte. Her lærte jeg for alvor, hvad det vil sige 
at kæmpe for at overleve. I dag brænder min krop 
stadig 24 timer i døgnet, men jeg har lært at takle 
smerten. Jeg har været nødt til at erkende og accep-
tere mit liv, som det er og mere end nogensinde før 
fokusere på det positive og mulighederne frem for 
begrænsningerne«, forklarer Johnny Sort.

Alt det fortæller han om i Menighedshuset i Vils 
tirsdag den 18. februar. Han lover, at foredraget vil 
give inspiration og motivation til at tage de valg, 
der gør, at man får det bedste ud af livet.

Foredrag med Johnny Sort, Menighedshuset i Vils, 
tirsdag den 18. februar kl. 19.30

Johnny Sorts historie er ikke almindelig – og det er han heller ikke. Men han er et menneske, der vil have det bedste ud af 
livet – og hjælpe andre med at få det også.
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FASTELAVN
ER MIT NAVN…

Vejerslev Kirke indbyder til fastelavnsgudstjene-
ste i forbindelse med fastelavnsfesten i Fritidscen-
tret 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. 13.30, hvor alle børn er velkomne ud-
klædte. Derefter går vi i Vils Fritidscenter, hvor 
vi slår katten af tønden.

Entre ca. 35 kr.

Fastelavsgudstjeneste i Vejerslev kirke 
søndag den 23. februar kl. 13.30

HVAD SKAL VI GØRE MED KIRKEN? 
KOM MED INSPIRATION OG IDEER

Øster Assels Kirke er blevet bevilget penge til at 
kunne påbegynde den indvendige renovering af 
kirken i 2020. 

Menighedsrådet håber, at mange har lyst til at 
bidrage med inspiration og ideer til, hvad der 
skal bevares, hvad der skal udskiftes, og hvad 
der skal forandres. 

Jo mere inspiration og jo � ere ideer vi får, jo 
bedre rammer kan vi skabe for muligheder i kir-
kerummet. 

Så kom endelig med dine ideer og forslag – gerne 
med konkrete eksempler – til menighedsrådet. 

Mere herom i de kommende kirkeblade.

Birgitte Landgrebe

Den indvendige renovering af Øster Assels Kirke 
fortsætter – kom med dine ideer.



GUDSTJENESTER

Kirkebilen
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
15. jan. kl. 11.00  Gjørtz
19. feb. kl. 11.00  Gjørtz
11. mar. kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
 7. jan. kl. 14.30  Noer
18. feb. kl. 14.30  Noer
10. mar. kl. 14.30  Gjørtz T
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DecemberDecemberDecember VejerslevVejerslevVejerslevVejerslev Øster AsselsØster AsselsØster AsselsØster Assels BlidstrupBlidstrupBlidstrup Vester AsselsVester AsselsVester AsselsVester Assels
Søndag 8.
2. s. i advent 9.00 JFM

Søndag 15. 
3. s. i advent

10.15 Musikgudstj.
Vi synger julen ind

Søndag 22. 
4. s. i advent

10.15 Musikgudstj.
Vi synger julen ind

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

JanuarJanuarJanuar
Onsdag 1. 14.00
Søndag 5.
Helligtrekonger

19.00
Efterfølgende kaffeEfterfølgende kaffe

Søndag 12. 
1. s. e. h3k 9.00 CRB

Søndag 19.
2. s. e. h3k 10.15

Søndag 26. 
3. s. e. h3k 10.15

FebruarFebruarFebruar
Søndag 2.
Sidste s. e. h3k 10.15

Søndag 9.
Septuagesima 9.00 CRB

Søndag 16.
Seksagesima 10.15

Søndag 23.
Fastelavn

13.30
Fastelavnsgudstj.

Marts
Søndag 1. 
1. s. i fasten

10.15
Børnekoret medv.

Søndag 8.
2. s. i fasten 10.15

Søndag 15.
3. s. i fasten 9.00 CRB

Søndag 22.
Midfaste 10.15

Søndag 29. 
Mariæ bebudelse 10.15


