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Kirkebladet udgives af menigheds rådene

For nogen tid siden læste jeg 
et interview med forfatteren 
Morten Albæk. Han er profes-
sor i filosofi, har været direktør 
i både Danske Bank og Vestas, 
og han var ude i en medie-
storm på et tidspunkt, da han 
var bestyrelsesmedlem i mo-
devirksomheden Ilse Jacob-
sen, som blev kraftigt kritise-
ret for sit dårlige arbejdsmiljø.

Han formår at kombinere det 
kapitalistiske og det humani-
stiske, det kommercielle og 
eksistentielle.

Altså en vældig interessant 
mand.

I den her artikel, 
jeg faldt over, for-
tæller han om, 
hvordan han står 
foran sin fars kiste 
på Biersted kirke-
gård i Vendsyssel; 
han var i sorg, men 
midt i sorgen og sav-

net mærkede han en sær følel-
se af meningsfuldhed, og han 
siger:

»Jeg har aldrig før så klokke-
rent følt forskellen på tilfreds-
hed, lykke og meningsfuld-
hed. Jeg oplevede, at samtidig 
med, at jeg var fyldt med tå-
rer, var det også et livsbekræf-
tende øjeblik, for jeg var op-
fyldt af de oplevelser og glæ-
der, jeg havde haft med min 
far. Så meningsfuldheden le-
vede inde i ulykken. Det gav 
mig et klarsyn i forhold til, at 
det en dag er mine børn, der 
skal stå ved min kiste og sige 

et meningsfuldt farvel 
til mig«.

Og det har han så 
skrevet en bog om; 
den hedder »Ét liv, én 
tid, ét menneske«, 
der handler om me-
ningsfuldhed kontra 
det moderne menne-

Det er meningen, der betyder  
noget, ikke lykken

Stof til næste kirkeblad (juli, august, september) afleveres 
hos  redaktionen senest torsdag d. 16. april.  

Kirkebladet omdeles i uge 23-24.
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skes jagt på lykken, som han me-
ner er forfejlet.

Morten Albæk siger, at vi altid 
kan føle mening i vores liv, og at 
det er det afgørende for livet. Ikke 
lykke eller tilfredshed. Men me-
ning.

Hvis man f.eks er forældre til et 
lille barn, som ikke vil sove, så er 
det dybt utilfredsstillende for dit 
søvnbehov, men dybt menings-
fuldt at tage vare på dit barns vel-
befindende.

Ligesom et nederlag kan være me-
ningsfuldt, hvis man lærer noget 
af det. Livet er ikke altid lys, lyk-
ke og bekræftelse. Det er også 
mørke og nederlag.

Og her er det så, vi lander midt i 
påskedags evangelium.

Kvinderne kommer til graven 
meget tidligt den første dag i 

ugen. De opdager, at Jesus ikke er 
der og bliver forfærdede. Men 
englen siger til dem: Vær ikke 
forfærdede! Det er gået, som han 
sagt. I skal se ham igen.

Hvad de ikke ved, men hvad vi 
ved, er, at det er mest meningsful-
de ord, der er sagt i verdenshisto-
rien. For det er sket.

Dét, som Jesus hele tiden havde 
sagt ville ske, det er sket.

Han havde sagt, at han ville op-
bygge templet på tre dage, hvil-
ket var en allusion til hans opstan-
delse. Og netop det var nu sket. 
Han var opstået fra de døde.

For templet, han talte om, var 
hans legeme. Og hans disciple 
kom i tanke om disse ord efter 
hans død, og kom derfor til tro.

Jesus talte om sit legeme som et 
tempel. Et vældig godt billede på, 

at den fysiske verden kan beskrive 
noget, vi ellers ikke kan forestille 
os.

Omvendt beror selve kristentroen 
ikke på en bygning, men på en 
person, Jesus Kristus. Jesu død 
kom i høj grad til at give mening, 
selv om sorgen var tung for kvin-
derne og disciplene. Det giver 
mening for os den dag i dag, at 
Kristus genopstod og dermed gav 
os del i det evige liv. Ligesom Jesu 
Kristi opstandelse påskemorgen 
lige siden den første påske har be-
tydet en verden til forskel for os.

Trine Gjørtz, 
Sognepræst

Det er meningen, der betyder  
noget, ikke lykken
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

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

APRIL
Skærtorsdag d. 9. kl. 10.15:  Konfirmation i Vester Assels Kirke

Søndag  d. 26.  kl. 10.15:  Konfirmation i Øster Assels kirke 

MAJ
Fredag  d.  8.  kl. 10.30:  Konfirmation i Blidstrup Kirke

Søndag  d. 10.  kl. 10.15:  Konfirmation i Vejerslev Kirke

Mandag  d. 11.  kl. 19.00:  Håndværkerkoret i Vester Assels Kirke og bagefter i forsamlingshuset

Tirsdag  d. 12   kl. 19.00:   Orienteringsmøde om det kommende menighedsråd 
i Øster Assels-Blidstrup, IT-huset

Tirsdag  d. 12   kl. 16.00:   Orienteringsmøde om det kommende menighedsråd  
i Vester Assels Forsamlingshus.

Tirsdag  d. 12   kl. 20.00:   Orienteringsmøde om det kommende menighedsråd i Vejerslev,  
Menighedshuset, Vils

SANG I VESTER ASSELS 
Det har for længst udviklet sig til en tradition, at 
Håndværkerkoret kommer til Vester Assels i for-
året. Således også i år. 

Det er den 11. maj, hvor koret under ledelse af Anja 
Breiner Højgaard synger, først i kirken og derefter i 

forsamlingshuset, hvor menighedsrådet er vært ved 
kaffen. Det er altid en festlig aften – som også er 
vel besøgt.

Håndværkerkoret, Vester Assels Kirke og  
Vester Assels Forsamlingshus den 11. maj kl. 19

Håndværkerkoret optræder også i år i Vester Assels
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MENIGHEDSRÅDET 
– ER DET NOGET FOR DIG?

Tirsdag den 12. maj holdes der orienteringsmøder 
til det kommende menighedsråd. Det foregår for alle 
tre menighedsråd samme dag.

For Øster Assels og Blidstrup foregår mødet i IT-
huset i Øster Assels kl. 19.00.

Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at del-
tage og høre om både de aktiviteter, der har været i 

menighedsrådet i 2019, og om de planer, der er for 
2020 og 2021. Og skulle du have lyst til at træde 
ind i menighedsrådet, så er du også velkommen til at 
kontakte Kirsten Sanders på 21 21 30 91 – eller en af 
de andre i menighedsrådet.

I Vester Assels holdes det tilsvarende møde i forsam-
lingshuset kl. 16, og i Vejerslev holdes mødet kl. 20 
i Menighedshuset i Vils.
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AKTIVITETER

ÅRETS 
KONFIRMANDER

Følgende konfirmeres den 9. april  
kl. 10.15 i Vester Assels Kirke

• Lise Breum Tilsted Andersen

Følgende konfirmeres den 26. april  
kl. 10.15 i Øster Assels Kirke 

• Marco Emil Kjærgaard
• Christian Tang Sørensen
• Anna Sloth
• Kevin Hansen
• Niels William Josefsen
• Laurits Hangaard Pedersen
• Cecilie Thorsen
• Maj Michela Pleidrup
• Casper Lynggaard Dornhoff

Følgende konfirmeres den 8. maj  
kl. 10.30 i Blidstrup Kirke

• Mikkel Horsager Glintborg
• Jeppe Lind Glintborg
• Frederik Gilling Poulsen
• Rasmus Johansen Nygaard
• Malthe Nyby Ulriksen

Følgende konfirmeres den 10. maj  
kl. 10.15 i Vejerslev Kirke

• Gustav Øst Lauridsen
• Emilia Lundgreen Hedegaard
• Christian Bull
• Toke Dissing Sejersen
• Gitte Jensen
• Katrine Møller Nyby
• Karina Hansen Falkenberg
• Jonas Arentsen Munch

KFUM OG KFUK  
HOLDER BØRNE- 
FESTIVAL I THY

Når KFUM og KFUK den 15.-17. maj invi-
terer til festival for børn i Hurup er temaet 
»Magiske hænder«.

Det bliver en forrygende weekend for børn 
med fællesskab, store oplevelser, aktiviteter, 
tid til tro og eftertanke, masser af sang og 
musik osv.

Der kommer børn 
fra hele landet, og 
også fra lokalområdet 
vil mange børn være 
med, når det går løs i 
Hurup.

Festivalen er for alle 
børn fra 6-12 år og der 
kan læses meget mere 
på festivalens hjem-
meside www.boernefestival.kfum-kfuk.dk 

For 13-15-årige er der et specielt tilbud – Ta-
lentfabrikken – læs også om det på hjemme-
siden.

Vil man gerne følges med andre, kan man 
kontakte de lokale KFUM og KFUK-for-
eninger rundt omkring i Thy, på Mors og på 
Thyholm, så hjælper de med det praktiske.

Tilmelding foregår via hjemmesiden.

Men for at få sådan et arrangement til at for-
løbe godt er der brug for mange hjælpende 
hænder til alt lige fra maduddeling og akti-
viteter til nattevagter osv.

Så har du tid og lyst til at hjælpe, så henvend 
dig til Janni Gramstrup, Thisted, på mo-
bil 51 55 77 11 eller mail jannigramstrup@
kfum-kfuk.dk eller til Inger Bak Vesterga-
ard, Bedsted, på mobil 61 76 76 22 eller mail 
ingerbak@kfum-kfuk.dk

Velkommen til arbejdsfællesskabet omkring 
KFUM og KFUK’s Børnefestival 2020 i Thy.

Magiske 
hænder

www.børnefestival.dk

BørneFESTIVAL
15. –17.  maj 2020  Hurup Thy
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DET GÅR FREMAD  
– TRODS OVERRASKELSER 

Arbejdet med renoveringen af Blidstrup Kirke skri-
der fremad. Der har været lidt overraskelser hen ad 
vejen – bjælker, der var mere rådne, end vi troede, og 
andre spændende udfordringer.

Nu glæder vi os til, at det hele snart er overstået, så 
vi igen kan glæde os over at holde gudstjenester i den 
smukke kirke.

NÅR PRÆSTEN HAR FRI  
… KOMMER DER ALLIGEVEL EN PRÆST 

Engang imellem har din præst fri, men gudstjenesterne holdes jo alligevel. Fremover er det de to præster 
fra Sydvestmors Pastorat, der afløser ved ferie, ligesom Trine Gjørtz afløser dem, når de har ferie.

Christian Rønlev Berwald er den 
anden præst, der afløser i Sydmors Pa-
storat. Han bor i præsteboligen i Red-
sted sammen med sin kone, Maria, og 
deres nu to børn

Han afløste i 2017 Anne Holck, og 
embedet er hans første som præst. 
Han er født i Viborg og er vokset op 
i Hjerm, så han 
har gradvist nær-
met sig det nord-
vestjyske hjørne 
af landet, hvor 
han nu indgår i 
afløserordningen. 

Anna-Marie Sloth er netop blevet ind-
sat som ny sognepræst i Sydvestmors Pa-
storat i en halvtidsstilling efter Benedic-
te Tønsberg, der gik på pension sidste år.

Anna-Marie Sloth, der bliver boende i 
Krejbjerg, har i de senere år været ansat 
eller vikarieret i forskellige stillinger på 
egnen, senest siden august 2017 som 
vikar i Tilsted Sogn, men før den tid var hun sognepræst i 
Tømmerby-Lild Pastorat 2012-15 og vikar i pastoratet Sjør-
ring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup 2016-17.

Hun voksede op på en gård ved Bedsted med efternavnet Go-
diksen, blev student fra Thisted Gymnasium 1982 og cand. 
theol. fra Aarhus Universitet 1992. Hendes første stilling var 
i fire år i Østjylland, og derefter var hun sognepræst og vikar 
i Himmerland i 15 år.



GUDSTJENESTER

Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
 8. april kl. 11.00  Gjørtz
13. maj kl. 11.00  Gjørtz
17. juni kl. 11.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
 7. april kl. 14.30  Gjørtz 
12. maj kl. 14.30  Gjørtz
16. juni kl. 14.30  Gjørtz T
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Marts Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 29. 
Mariæ bebudelse 10.15

April
Søndag 5. 
Palmesøndag 10.15

Torsdag 9. 
Skærtorsdag

10.15
Konfirmation

Fredag 10.
Langfredag 10.15

Søndag 12.
Påskedag 10.15

Mandag 13.
2. påskedag 10.15

Søndag 19.
1. s. e. påske 9.00 AMS

Søndag 26.
2. s. e. påske

10.15
Konfirmation

Maj
Søndag 3.
3. s. e. påske 10.15

Fredag 8.
Bededag

10.15
Konfirmation

Søndag 10.
4. s. e. påske

10.15
Konfirmation

Mandag 11. 19.00
Musikgudstjeneste

Søndag 17.
5. s. e. påske 9.00 AMS

Torsdag 21. 
Kristi himmellfart 10.15

Søndag 24.
6. s. e. påske 10.15

Søndag 31.
Pinsedag 10.15

Juni
Mandag 1.
2. pinsedag

14.00 Friluftsgudstj.
med petanque

Søndag 7.
Trinitatis

9.00 
Pilgrim Mors

Søndag 14.
1. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 21.
2. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 28.
3. s. e. trinitatis 10.15


