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Sognepræst Trine Gjørtz:  
Kirkebakken 1 · 7980 Vils · tlf. 4052 2632 · 
e-mail: tg@km.dk · Mandag fri.

VejersleV sogn
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 · 
7980 Vils · 9776 7375 / 2168 2649

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

Kasserer Jørgen V. P. Jensen ·  
Smedebjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320

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

Organist Vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen · 
2040 4063

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. · 2678 6186

Organist Øster Assels og Blidstrup Kirke  
Vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen · 
2040 4063

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 Henni Buur · 2170 6738

I år er det 
30 år siden, 
jeg begynd-
te at studere 
teologi. Og 
lige siden 
har mit liv 

kredset om den højtid, som vi 
nærmer os, grundlaget for vo-
res tro, nemlig påsken.

I påsken fejrer vi, at Jesus 
døde og opstod igen. Er det 
nu noget at fejre, kunne man 
fristes til at spørge? Og svaret 
er: Ja! Der er i høj grad noget 
at fejre, for Kristus tog al vor 
skyld og alle vore synder med 
op på korset, og det betyder, 
at vi altid har et sted at kom-
me med vores bekymringer, 
med vore fejltrin, med vore 
sorger og lidelser.

Det, jeg netop har skrevet, er 
de ord, man ofte bruger, når 
man skal sige noget om på-
sken. Og på en måde er det 
ord, der kan være svære at 
forstå og især svære at forstå 

betydningen af. For hvad be-
tyder det for MIG, at Jesus 
døde og opstod igen? Hvad 
betyder det for mig, at han 
overvandt døden? Hvad kom-
mer det mig ved?

I alle de år, jeg har beskæfti-
get mig med teologien, har 
jeg ledt efter billeder, der 
kunne anskueliggøre påskens 
budskab. Billeder, som kunne 
gøre det mere tydeligt, hvad 
påske betyder for os. Og som 
altid er det ofte salmerne, der 
kommer med svaret. Også 
denne gang. I salmebogens 
nr. 249: »Hvad er det at mø-
de den opstandne Mester« 
finder man en række billeder, 
som jeg synes er gode at iden-
tificere sig med.

Salmen begynder med at spør-
ge: Hvad betyder det, at Jesus 
er opstået fra de døde? Og så 
formuleres det ellers vers efter 
vers, hvordan vi i vores hver-
dagsliv kan finde svaret på, 
hvad påske betyder for os.

For gennem de bibelske per-
soner, som salmen gennem-
går, kan vi alle finde én at 
identificere os med, og det er 
salmens klare styrke.

For de følelser, de står for, er 
følelser vi kender fra vores 
eget liv: Svigt, sorg, skam, 
skyld, tvivl, mod og længsel. 
Læs salmen langsomt og nyd 
hvert ord! 

KirKelig VejViser
påsKe - sVaret på at Være mennesKe!
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Hvad er det at møde den opstandne mester
i live igen
trods pinen og døden, soldater og præster,
trods svig af en ven?
Det er som at indse det, blændet af tårer:
Hvor var jeg en indskrænket, hjerteløs dåre!

Det er som at høre en gravengels stemme:
Han er ikke her!
Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme,
han møder jer der!
Det er, som når livet det vender tilbage,
som brød, vi skal bryde, som vin, vi skal smage.

Det er som disciple på Emmausvejen
alene, skønt to,
at møde en fremmed og mærke forlegen,
hans ord må vi tro;
han udlægger Skriften, så hjerterne brænder,
han minder utroligt om en, som vi kender.

Det er som Maria at se, han er borte,
og briste i gråd
og bede en fremmed i havemandsskjorte
om hjælp og om råd
og høre ham sige: Maria, du kære!
og svare: Rabbuni! Min elskede Herre!

Det er som fornægteren Simon den Bange,
fortabt i sin skam,
at høre hans tillidserklæring tre gange:
Vogt du mine lam!
Det er som at løftes af mægtige hænder
fra drukning i mørket til morgen blandt venner.

Det er som forfølgeren Saulus at rammes
af lynild og ord
og standses på vejen og blændes og lammes
og kastes til jord
og tvunget af sandheden sige og skrive:
Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live!

Det er som forræderen Judas at sidde
i Helvedes kval
og mærke en luftning i Helvedes hede
så himmelsk og sval
og vide, nu kommer den mester, jeg kender;
til Helvede går han for venner og fjender.

Det er som en ånd gennem lukkede døre
i kød og i blod,
der sender os, siger os, hvad vi skal gøre,
og indgyder mod,
så den, der er bange for hån og for stening,
tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening.

Det er som et forhæng, der rives til side
på højeste sted,
og Mesteren står der og gir dig i tide
sin evige fred.
Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel,
at se ham som Gud i den syvende himmel.

Hans Anker Jørgensen 2000.

Rigtig glædelig påske!

Trine Gjørtz

påsKe - sVaret på at Være mennesKe!
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Ingenting kommer af ingenting, undtagen »lommeuld 
og nullermænd«!  Det koster lidt tid at være i et menig-
hedsråd, men til gengæld giver det også mange glæder 
at være fælles om at få præst, kirker, kirkeliv, menig-
hed, ansatte og menighedsråd til at samarbejde om en 
fælles sag til glæde for os alle. 

Opgaver skal løses med at passe på bygninger og perso-
nale og arrangere alt det, der foregår ud over højmesser 
og andre kirkelige handlinger. 

Økonomien er skarpt opdelt mellem anlægsudgifter og 
driftsudgifter, og begge slags udgifter kræver et tæt 

samarbejde med provstiet, hvis der ikke er lagt er godt 
og holdbart budget. Menighedsrådsmedlemmerne de-
ler opgaverne mellem sig i en god arbejdsfordeling, og 
jeg ser frem til de kommende fire år med mange spæn-
dende udfordringer.
Det nye menighedsråd kan ses på www.sydmorspasto-
rat.dk/index.php/en/kontakt/o-assels-blidstrup eller på 
www.sogn.dk/oesterassels/menighedsraad.
På glad gensyn i kirken eller til nogle af vores mange 
arrangementer i pastoratet.

Kirsten Sanders
Formand, Øster Assels-Blidstrup Sognes Menighedsråd

så er det nye menighedsråd trådt i funktion
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oVerBliK (se i øvrigt opslagene)

MArts
Tirsdag  d.  7.  kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils

Onsdag  d.  22.  kl. 17.00:  Spaghettigudstjeneste i Vejerslev Kirke

Søndag  d.  26.  kl. 10.15:   Den nye kirkeklokke indvies. Biskop Henning Toft Bro og Børnekoret 
medvirker i Vester Assels Kirke. 

April
Tirsdag  d.  4.  kl. 19.00:  Calluna koret synger i Vester Assels Kirke

Torsdag  d.  27.  kl. 19.00:  Alle Kirke Synger i Vester Assels Kirke

Søndag  d.  30.  kl. 10.15:  Konfirmation i Øster Assels Kirke

MAj
Mandag  d.  8.  kl. 19.00:  Koncert med Håndværkerkoret  i Vester Assels Kirke 

Søndag  d.  14.  kl. 10.15:  Konfirmation i Vejerslev Kirke

Lørdag  d.  27.  kl.  9.00:  Morgensang i forbindelse med Pilgrim Mors i Vester Assels Kirke

juNi
Mandag  d.    5. (2. pinsedag) kl. 11.00:  Friluftsgudstjeneste ved Borgerhuset i Øster Assels.  
     Michael og René – Double Up – underholder efter gudstjenesten
juli
Søndag  d.  9.  kl. 13.30:  Havnegudstjeneste i Sillerslev i forbindelse med havnefesten

håndVærKerKoret synger 
i Vester assels

Vester Assels Kirke danner man-
dag den 8. maj atter ramme om 
et musikalsk arrangement. Det er 
Håndværkerkoret, som under le-
delse af dirigent Anja Brejner 
Højgård først synger i kirken, og 
senere fortsætter programmet i 
forsamlingshuset, hvor Vester 
Assels Menighedsråd er vært ved 
kaffen.
Koret har efterhånden ladet rø-
sterne klinge i Vester Assels nog-
le gange – og det gør de med stor 
fornøjelse, understreger de selv: 
»Hvis koret skulle have en fan-
klub, skulle den udgå fra Vester 
Assels. Her har vi haft nogle af de 

største oplevelser i kirken og for-
samlingshuset«, siger Anders 
Holmgaard fra koret.

Koncert med Håndværkerkoret   
i Vester Assels Kirke  
mandag den 8. maj kl. 19.00

Håndværkerkoret 
holder meget af  
at komme til  
Vester Assels
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fest for ny KirKeKloKKe 
i Vester assels

Søndag den 26. marts kl. 10.15 er der festdag i Vester 
Assels. Der er officiel indvielse af den nye supplerings-
kirkeklokke, der skal aflaste den gamle middelalder-
klokke. Menighedsrådet har arbejdet med sagen i næ-
sten fire år og det var en stor glæde at en donation fra 
Augustines Fonden fik det hele til at glide på plads. De 
to klokker klinger rigtig smukt sammen. 

Biskop Henning Toft Bro er inviteret til at prædike, og 
børnekoret medvirker.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til en re-
ception i Vester Assels Forsamlingshus og vi håber at 
mange vil deltage.

Festgudstjeneste i Vester Assels Kirke  
søndag den 26. marts kl. 10.15

Konfirmander i  
sydmors pastorat

I lighed med tidligere år vil der være mulig-
hed for at lægge telegrammer i våbenhuset til 
konfirmanderne. Der vil blive passet godt på 
dem under konfirmationen.

Søndag den 30. april kl. 10.15 i Øster Assels:
• Tom Have Ward, Havnevej 12.
•  Simon Bach Christensen,  

Rolighedsvej 11.
• Lærke Exner, Fjordlundsvej 1.
• Jens Tang Sørensen, Asselsvej 145.
•  Morten Neergaard Gregersen,  

Blidstrupmark 12.
• Lasse Nør Heltborg, Bjørnsagervej 20.
• Amalie Bach, Gammel Færgevej 47.
• Jakob Odgaard, Doktorvej 18.

Søndag den 14. maj kl. 10.15 i Vejerslev:
• Helene Møller, Smedebjergevej 75.
• Mie Søgaard Hansen, Ringsborgvej 14.
• Daniel Søgaard Hansen, Ringsborgvej 14.
• Noah Brinch Larsen, Næssundvej 136.
• Asta Møller Glintborg, Nørrealle 10.
• Ida Christensen, Åkrogen 8.
• Robert Würtz, Skarntydevej 7.
•  Rasmus Hvidbjerg Christensen, 

Møllevej 5.
•  Mathilde Boesen Klemmensen,  

Højvangsvej 4.
• Sofie Kibsgaard Østergaard, Åkrogen 4.
• Sebastian Hansen, Næssundvej 163
•  Karoline Aakmann Nielsen,  

Smedebjergevej 66.
• Hans Villadsen, Smedebjergevej 105.
•  Stine Horsager Glintborg, 

Blidstrupmark 13.
• Sia Dissing Sejersen, Kirkebakken 4.
•  Jens Skou Pedersen,  

Præstegårdsvænget 1A.
•  Mette Skou Pedersen,  

Præstegårdsvænget 1A.

et godt nummer: 
61 72 01 84

Nu kan du bruge mobilepay, hvis du gerne vil 
støtte det kirkelige arbejde i Sydmors Pastorat. 
Alle de penge, der kommer ind på kontoen, går 
ubeskåret til »Skjult nød på Sydmors«.

Hæng nummeret op et godt sted, hvor du tit ser 
det, og send os så en 20’er, hver gang du synes, at 
der er overskud i pengekassen. 

På forhånd tak for alle bidrag, der kommer ind – 
de luner på et koldt sted.

gudstjeneste 
til haVnefesten

I forbindelse med Havnefesten på Sillerslev 
havn holdes der gudstjeneste i teltet på hav-
nen om søndagen kl. 13.30. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og kagebord. 
Det plejer at være en velbesøgt gudstjeneste. 

Læs mere i dagspressen om arrangementet.

Havnegudstjeneste i Sillerslev  
den 9. juli kl. 13.30
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caluna-Koret synger
Den 4. april er der smuk korsang 
i Vester Assels Kirke, der dermed 
befæster sig som en af de kirker 
på Mors, hvor musikken får 
plads. Det er det Skive-baserede 
Callunakor, der kommer og by-
der på kormusik i forskellige 
genrer og fra forskellige perioder.

Koret arbejder altid med a cap-
pella-satser, men akkompagne-
ment på klaver og orgel giver 
musikken en ekstra dimension. 

Musikken står ikke alene, når ko-
ret giver koncert, men bliver 
fulgt på vej af beskrivelser, for-
klaringer, historier og anekdoter, 
så man som lytter får lidt mere 
ud af koncerten.

Calluna koret startede i 2006 i 
Estvad, og korets medlemmer 
bor tæt på nogle af Danmarks 
smukkeste hedeområder, Røn-
bjerg hede og Hjelm hede. Der-

med har kormedlemmerne ofte 
beundret den smukke hedelyng 
med det botaniske poetiske navn 
Calluna Vulgaris. Deraf korets 
navn.

Planten gror på heden og giver 
gode oplevelser og vidner om, at 
det smukke findes og blot skal 
opsøges.

Koret holder nu deres øveaftener 
i Egeris Kirke i Skive og dirige-

res af Torben Kjær, og Vester As-
sels Kirkes organist Conny Cold 
er i øvrigt også med i koret, hvor 
hun akkompagnerer de smukke 
stemmer.

Der bliver også tid til fællessal-
mer i programmet.

Efter koncerten er der kaffe og 
the i kirken.

Calluna koret synger i Vester Assels 
Kirke tirsdag den 4. april kl. 19.00

aKtiViteter

Calluna-koret synger i Vester 
Assels i begyndelsen af april

Igen i år er der mulighed for at deltage i pilgrimsvan-
dring på Mors – der efterhånden har etableret sig 
som en begivenhed, der trækker fuldt hus – eller ret-
tere: Hold – langvejs fra. Også i år går turen forbi 
en af kirkerne i Sydmors Pastorat, nemlig Vester As-
sels Kirke – og det sker fredag den 26. maj, hvor 
pilgrimsvandrerne når Vester Assels Forsamlingshus 
sidst på eftermiddagen og får deres pilgrimsstemp-

ler i kirken. Så får de aftensmad – og musik – til at 
styrke sig på, inden natten falder på.

Lørdag morgen kl. 9.00 er der er så morgensang i 
Vester Assels Kirke, inden turen går videre. Alle er 
velkomne til at deltage i morgensangen.

Det er muligt at finde yderligere oplysninger om pil-
grimsturen på www.pilgrimmors.dk

pilgrimsVandring når også til sydmors
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alle KirKer synger  
– nu i Vester assels

Alle Kirker Synger var et initiativ, der blev taget 
for et par år siden på ø-plan og går ud på, at inte-
resserede kan komme rundt og se de mange fine 
kirker og kirkegårde, vi har på Mors. 

Der plejer at være god tilslutning, og det er op til 
det enkelte menighedsråd, hvordan aftenen skal 
forløbe. Formand for Vester Assels Menigheds-
råd, Gunhild Olesen Møller, vil fortælle om kir-
ken og inventaret, og kirkens sanger og organist 
vil stå for den musikalske del af programmet, 
når det i foråret er blevet Vester Assels Kirkes tur 
til at vise sig frem.

Alle Kirke Synger i Vester Assels Kirke  
torsdag den 27. april kl. 19.00

lØrdagsdåB
Menighedsrådene har besluttet, at vi 4-6 gange 
om året vil tilbyde lørdagsdåb. Lørdagsdåben 
holdes i den kirke, hvor man måtte ønske en bar-
nedåb, og stedet afgøres af, hvem der tilmelder 
sig først. Der holdes kun 1 dåb på den lørdag, 
hvor der er lørdagsdåb. Tidspunktet er 10.30. 

Man kan ikke anmode om dåb, før barnet er født. Det er denne fine dåbskjole, der nu kan lånes.

lån en dåBsKjole
Det er nu muligt at låne en blondedåbskjole med 
tilhørende underkjole i hhv. lyserød eller lyseblå.

Henvendelse til Anny Nielsen Gammelvold 3, 
Vejerslev. Hun kan kontakte på enten 21 68 26 
49 eller 97 76 73 75.

Hvis du mangler, og gerne vil låne, men du øn-
sker en anden type dåbstøj, så ring bare alligevel 
og lad os tage en snak, om det er muligt at op-
fylde jeres ønske.

friluftsgudstjeneste  
med fisKer & mouritsen

Til årets friluftsgudstjeneste i Øster Assels får 
vi besøg af René Mouritsen og Michael Fisker, 
der vil underholde efter gudstjenesten, hvor 
Trine Gjørtz prædiker.

Det bliver et godt genhør, da de to musikere 
tidligere har stået for underholdningen til fri-
luftsgudstjenesten i Øster Assels, som også 
denne gang finder sted i haven ved Borger-
huset, hvor der også serveres en sandwich.

Friluftsgudstjeneste mandag den 5. juni. (2. pin-
sedag) kl. 11.00 ved Borgerhuset i Øster Assels
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

demensafdelingen
 4. april kl. 11 Gjørtz
 9. maj kl. 11  Gjørtz
 6. juni  kl. 11  Gjørtz

Vejerslev ældrecenter
 4. april kl. 14 Noer
 9. maj kl. 14 Noer
 6. juni kl. 14  Gjørtz
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April Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 2. april 
Mariæ bebudelse 10.15

Søndag 9. april 
Palmesøndag 10.15

Torsdag 13. april
Skærtorsdag 10.15

Fredag 14. april
Langfredag

10.15
Liturgisk

Søndag 16. april
Påskedag

10.15

Mandag 17. april
2. påskedag 10.15

Søndag 23. april
1. s. e. påske 9.00 JAH

Søndag 30. april 
2. s. e. påske 

10.15 
Konfirmation

Maj
Søndag 7. maj 
3. s. e. påske 

10.15

Mandag 8. maj 19.00
Musikgudstjeneste

Fredag 12. maj
Bededag 10.15

Søndag 14. maj 
4. s. e påske 

10.15
Konfirmation

Søndag 21. maj
5. s. e. påske 10.15

Torsdag 25. maj
Kristi himmelfart 10.15

Lørdag 27. maj 9.00 Morgensang 
Pilgrim Mors

Søndag 28. maj
6. s. e. påske 9.00 JAH

Juni
Søndag 4. juni
Pinsedag  

10.15

Mandag 5. juni
2. pinsedag 

11.00 
Friluftsgudstjeneste

Søndag 11. juni
Trinitatis søndag 

900 
JAH

Søndag 18. juni
1. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 25. juni
2. s. e. trinitatis 10.15


