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Tak er kun eT faTTigT ord...

Sognepræst 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
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·
2146 5546
Organist Conny Cold · 9776 2448
Kirkesanger Karin Røntved · 2264 5352

Disse ord vil jeg gerne gøre 
til mine for en stund, når jeg 
siger alle stor, stor tak for al 
opmærksomhed i forbindelse 
med min indsættelse i Vejer-
slev - Øster Assels - Blidstrup 
og Vester Assels den 30. juni 
2013.

Både min familie og jeg var 
meget overvældede over, at så 
mange deltog og overvældede 
over alle de fine blomster, ga-
ver og hilsener.

I Vester Assels var kirken næ-
sten fyldt, og i Vejerslev måtte 
vi have bænke ind. Erik, vores 
graver, sagde, at han aldrig 
havde hørt så megen sang - og 
sådan tror jeg, det var.

At prædikenen så gik lidt i 
fisk, da jeg kom til at citere en 
salme forkert: »Se nu stiger so-
len af havets fisk« - det kom vi 
også over.

Der var mere end 150 men-
nesker til den dejlige frokost, 
som Kantinehuset havde leve-
ret, i Øster Assels forsamlings-
hus. Vi sang, og der blev holdt 
taler. Og vi sluttede kl. 16. 

Det var en af de dage, man 
bare aldrig glemmer. Lidt li-
gesom et bryllup. Men sådan 
siger Grundtvig jo også, at det 
er - at man er viet sammen, 
som præst og menighed!

Men hvem er hun egentlig? 
Den nye præst. Jeg er blevet 
bedt om at præsentere mig 
selv lidt nærmere - og det gør 
jeg gerne.

Jeg er 45 år.  Jeg har tre børn, 
Anna, Rikke og Jonathan. Min 
kæreste, Henrik, har en datter, 
Asta. Henrik og jeg har kendt 
hinanden i mere end 3 år, og 
vi glæder os meget til at flytte 
ind sammen i præstegården. 

Lige nu bor Henrik i Herning. 
Han er journalist og arbejder 
som redaktør på Midtjyske 
Mediers fællesredaktion i Vi-
borg.

Til jul har jeg været præst i 15 
år. Hold da op, hvor tiden går! 

Jeg var først præst i et stort 
sogn i Midtjylland i knap 6 år, 
og flyttede til Mors i 2004. I 
en periode lavede jeg forskel-
lige ting. Jeg underviste en del 
og var souschef på en døgnin-
stitution for unge med psyki-
ske vanskeligheder, herunder 
spiseforstyrrelser. I et års tid 
var jeg intern coach i Morsø 
Kommune. Og så drev jeg 
mit eget firma med psykote-
rapi, coaching og supervision. 
Jeg har udover min teologiske 
embedseksamen en uddan-
nelse som både psykoterapeut 
og coach.

Jeg uddannede mig til psyko-
terapeut, fordi jeg i mit arbej-
de som præst ofte mærkede, at 
jeg manglede redskaber i sam-
talearbejdet.

Jeg er meget optaget af sjæ-
lesorgen i mit arbejde og har 
netop afsluttet et toårigt for-
løb på Løgumkloster i dette.

Alt for få ved, at man til en-
hver tid kan gå til præsten, 
hvis man har behov for en 
snak.

Vi har tavshedspligt, og er 
vant til at høre meget og bære 
meget.

Der er for nyligt på landsplan 
lavet en undersøgelse, der vi-
ser, at man i højere og højere 
grad benytter præsten i kriser. 
Og det er jo netop også menin-
gen med, at præsten bor midt i 
menigheden. At hun skal være 
tæt på dem, hun er præst for.

kirkelig VejViser
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Jeg prøver at komme så meget ud 
på husbesøg som muligt. Kontakt 
mig, hvis I ved, at nogen sidder 
alene, og gerne vil have et besøg 
af præsten.

Så lad det være en opfordring: 
Kom til døren, hvis der er noget, 
der trykker. Og er det noget, vi 
skal have mere ro til at tale om, så 
ring for en aftale.

En biskop formulerede engang en 
definition af, hvad sjælesorg er: 
»Den for tiden stærke, der hjælper 
den for tiden svage«. Jeg synes, 
det er så smukt sagt. I sjælesorgen 
er det mennesket, der møder med-
mennesket. 

Jeg har en sorggruppe på øen, Fol-
kekirkens sorggrupper på Mors. 
Den er for unge, der har mistet 
mor eller far. Det er også et arbej-
de, jeg er rigtig glad for. Og så op-
lever jeg flere og flere henvendelser 
fra børnefamilier, der er ramt af 
alvorlig sygdom.

Jeg er utrolig glad for mit arbejde 
som præst. Jeg kan virkelig godt 
lide afvekslingen i det; undervis-
ning, gudstjenester, samtaler, hus-

besøg og det kreative i arbejdet 
med prædikener og taler. 

Og så kan jeg bare godt lide, når 
tingene fungerer. Når både betje-
ning, menighedsrådene og de, som 
kommer i kirken, er glade og føler, 
at det hele går godt.

I min fritid kan jeg godt lide at 
være sammen med mine efterhån-
den store børn og familien i øvrigt. 
Vi har en dejlig vennekreds, som 
vi gerne er sammen med, men vi 
håber også, at flytningen til Vils 
vil åbne op for nye venskaber og 
kontakter.

Vi kan rigtig godt lide at tage på 
opdagelse i Danmark. Nyder ture 
til havet og rundt omkring - der er 
så meget spændende at se i vores 
lille land. Vi kan godt lide at se på 
kunst og høre musik. 

Jeg læser mange bøger og håber 
faktisk, at vi en dag kan samles i 
en litteraturkreds.

Ovennævnte lyder faktisk lidt som 
en ansøgning. Det ligner vist også 
den ansøgning, menighedsrådene 

fik for snart længe siden, og som 
de valgte at ansætte mig på. 

Og det er jeg utrolig glad for, at 
de gjorde! Jeg glæder mig til ar-
bejdet.                       

Trine Gjørtz

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 
(januar, februar, marts 2014) 

afleveres hos redaktionen 
senest 1. november 2013



akTiViTeTer

oVerBlik (se opslag)

septemBer
Torsdag d. 26. kl. 14.00 - 16.00: Mini-konfirmandundervisning opstart.

OktOBer
Onsdag d. 9. kl. 19.30: Sangcafe i Vejerslev Menighedshus.
Søndag d. 13. kl. 14.00: Kirketeatrets voksenforestilling »Hvad nu, Peter?« i Vester Assels kirke.
Tirsdag d. 22. kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Øster Assels.
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og synger fra højskolesangbogen.
Ondag d. 23. kl. 10.00: Babysalmesang i Vejerslev kirke.
Torsdag d. 24. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Vejerslev kirke.
Ondag d. 30. kl. 10.00: Babysalmesang i Vejerslev kirke.

NOVemBer
Søndag d. 3.: Alle Helgens dag i Vejerslev kirke kl. 10.15, og Øster Assels kirke kl. 14.00. 
Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Koncert med Håndværkerkoret i Vejerslev kirke.
Søndag d. 10.  kl. 14.00: Teatersalsgudstjeneste i Morsø teatersal. 
Tirsdag d. 12. kl. 19.30: Sangcafe i Vejerslev Menighedshus.
Ondag d. 13. kl. 10.00: Babysalmesang i Vejerslev kirke.
Ondag d. 20. kl. 10.00: Babysalmesang i Vejerslev kirke.
Onsdag den 27. kl. 19.00: Aftengudstj. i Blidstrup kirke med efterflg. kaffe og fællessang på efterskolen.
Torsdag den 28. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Vejerslev Kirke.

DecemBer
Søndag d. 1. - 1. s. i advent kl. 10.15: Adventsgudstjeneste i Vester Assels. 
Søndag d. 1. kl. 14.00: Adventsfest i Vejerslev.  
Ondag d. 4. kl. 10.00: Babysalmesang i Vejerslev kirke.
Tirsdag d. 10. kl. 19.00: Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke. 
Ondag d. 18. kl. 10.00: Babysalmesang i Vejerslev kirke.
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 Mini-konfirMander
Jeg vil igen i år tilbyde mini-konfirmandundervis-ning for 3. klasse. Undervisningen løber over nogle gange i efteråret og handler om kirke og kristendom.Vi begynder hver gang i Menighedshuset i Vejerslev med lidt til maven. Det begynder torsdag den 26. september og varer fra kl. 14 - 16. Vi henter børnene på skolen. Nærmere info følger.

Trine Gjørtz
sangcafe 

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Ve-

jerslev Menighedshus. Alle kan foreslå, 

hvad vi skal synge fra Højskolesangbogen, 

Seniorsangbogen og »De grå synger«. 

Ost og rødvin undervejs til 30. kr.  

Arr. Menighedsrådet og Borgerforeningen

BaBysalMesang
Julie Exner tilbyder igen Babysalmesang i 

Vejerslev kirke.
Det begynder efter efterårsferien og er på 

følgende onsdag: 23/10, 30/10, 13/11,  

20/11, 4/12 og 18/12. Kl. 10-11 alle gan-

ge. Nærmere information følger.
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afTengudsTjenesTe
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Øster As-sels kirke. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og synger fra højskolesangbogen.

spagheTTi-gudsTjenesTe 
Torsdag den 24. oktober kl. 17.00 i Vejerslev kirke.
Vi begynder med en kort børnegudstjeneste og bagef-
ter spaghetti med kødsovs i Menighedshuset i Vejer-
slev. Vi slutter kl. 18.30. 
Kom og vær med - det er faktisk smadder hyggeligt ;-) 
Det er gratis at deltage.

alle helgens dag 
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstje-nesterne den 3. november, hvor vi vil mindes dem, der ikke er her længere. Så uanset om du har mistet i det forgangne år eller for længere tid siden, så kan det være godt at få lov at være i sorgens rum. Vejerslev kl. 10.15 og Øster Assels kl. 14.00.

koncerT Med 

håndVærkerkoreT

Tirsdag den 5. november kl. 19.30 

i Vejerslev kirke. Repertoiret spænder 

bredt for dette populære kor, som synger 

satser der klinger for typiske mandskor. 

Det er alt lige fra klassiske stykker over i 

det mere folkelige. Ved denne koncert vil 

der være lidt ekstra aftensange. Vel mødt 

til en aften i virkelig godt selskab!

TeaTersals-
gudsTjenesTe

Søndag den 10. november kl. 14.00 i Morsø teater-
sal. Igen i år gentager øens præster succesen fra tidli-
gere år, hvor vi arrangerer en anderledes gudstjeneste 
for hele familien i Morsø Gymnasiums teatersal.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og en forfriskning.

sangcafe 
Tirsdag den 12. november kl. 19.30 i 

Vejerslev Menighedshus. Alle kan foreslå, 

hvad vi skal synge fra Højskolesangbogen, 

Seniorsangbogen og »De grå synger«. 

Ost og rødvin undervejs til 30. kr.  

Arr. Menighedsrådet og Borgerforeningen.

afTengudsTjenesTe

Onsdag den 27. november kl. 19.00 i Blidstrup 

kirke. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på efter-

skolen og synger fra Højskolesangbogen.

spagheTTi-gudsTjenesTe 
Torsdag den 28. november kl. 17 i Vejerslev kirke
Vi begynder med en kort børnegudstjeneste og bagef-
ter spiser vi spaghetti med kødsovs i Menighedshuset 
i Vejerslev. Vi slutter kl. 18.30. Kom og vær med - det er  
smadder hyggeligt ;-) Det er gratis at deltage.

adVenTsfesT  
Søndag den 1. december kl. 14.00 i Vejerslev 

kirke. Traditionen tro holder vi i fællesskab med 

Borgerforeningen og Idrætsforeningen advents-

fest den 1. s. i advent. Vi begynder med gudstje-

neste i kirken kl. 14, hvor Mads Østergaard fra 

Vils vil deltage med et par musikalske indslag. 

Bagefter går/kører vi til Fritidscentret og drikker 

kaffe. Her vil Mads underholde med flere sange, 

og der vil selvfølgelig være både Luciaoptog, kaf-

fe og fællessang. 

adVenTsgudsTjenesTe
1. s. i advent kl. 10.15 i Vester Assels kirke. Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våben-huset og ønsker hinanden glædelig advent.

adVenTsgudsTjenesTe

Tirsdag d. 10 december kl. 19.00 i Øster Assels 

kirke. Juniorklubben går Lucia i kirken. Spil på 

6-eren i forsamlingshuset og musik ved Gerhard 

Mark.
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gudsTjenesTe »Med Vrinsk i«

Når gudstjenesten rykker ud 
af det vanlige kirkerum lægger 
man mærke til at omgivelserne 
også er en del af samværet med 
Gud.

Det blev tydeligt ved frilufts-
gudstjenesten i Vejerslev en søn-
dag i august. »Kirkerummet« 

var børnedyrskue- og markeds-
pladsen i Smedebjerge. Kig-
gede man op, så man en smuk 
blå himmel med hvide, tottede 
skyer, som netop havde fordre-
vet de mørke, regnholdige. De 
høje træer, der stadig dryppede, 
strakte sig mod himlen og i læ 
af og i skygge under træerne var 

alle vi kirkegængere: gamle, 
unge og børn samt alle dyrene 
både kaniner, høns og ponyer. 

Kirkeorkestret og mandsko-
ret blev placeret i tørvejr i 
tombola-boden, som var ud-
solgt, mens kaffeboden og 
»det muntre køkken« stadig 
var i gang. Et af børnene 
havde venligt udlånt sit store 
kaninbur med kaninen i til 
alterbord.

Så bød præsten velkommen 
til gudstjenesten; en pony 
vrinskede veltilpas som kor-
svar, mens orkestret gjorde 

klar til første salme. De voksne 
sad på bænkene - nogle med de-
res kaffekop - og lyttede til or-
dene og musikken, sansende alle 
synsindtrykkene, de omgivende 
lyde og dufte; i baggrunden pus-
lede børnene om og tog sig af 
deres dyr.

Det var som om hele skabervær-
ket var til stede.

Jeg tror alle gik derfra i god 
stemning og med præstens ord 
i prædiken om at balancere mel-
lem farisæerens  selvfede selv-
hævdelse og tolderens selvud-
slettende ydmyghed: vi skal stå 
ved vores glæde over livet og 
succeserne vi har og samtidig hu-
ske at tage vare på de trængende, 
de syge og de sørgende omkring 
os; så kan vi alle gå rundt med 
oprejst pande - og sikke en smuk 
søndag at gøre det på.

Birgitte Landgrebe-Nielsen
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proVsTesyn Ved ØsTer assels og BlidsTrup

Ordet provstesyn kan lyde som et 
kirkeligt klarsyn på folkekirken, 
og det er det på en måde, men 
ikke særligt hverken teoretisk el-
ler trosmæssigt.
Det betyder, at vores dygtige 
provst Mette Moesgaard Jørgensen 
kommer med provstiets bygnings-
sagkyndige og gennemgår vores 
sogns bygninger. Provstens byg-
ningsgennemgang sker normalt 
hvert  fjerde år.
Det foregår sammen med repræ-
sentanterne fra vores sogn, der 
normalt er med ved det årlige byg-
ningssyn.
På det normale årlige bygnings-
syn er det sognets bygningssag-
kyndige, en udefra kommende 
konsulent, graveren, kirkeværgen 
og menighedsrådsformanden, der 
deltager.

Alle sognets bygninger og kirke-
gårde vurderes hvert år for fejl og 
mangler, og der fremsættes forslag 
til eventuelle ændringer og for-
bedringer. Det bliver noteret i be-
stemte formularer for hver enkelt 
bygning.
Vores pastorats bygninger er Ve-
jerslev præstegård, Vejerslev kir-
ke, Øster Assels kirke, Blidstrup 
kirke samt Vester Assels kirke 
med de dertil hørende kirkegårde, 
samt de tilhørende mandskabs- og 
maskinbygninger.
Formularerne går videre til prov-
stiet sammen med menighedsrå-
denes anbefalinger og med priori-
tering af det, der ønskes udført.
Ved dette års provstesyn i Øster 
Assels og Blidstrup deltog ud over 
de ovennævnte ligeledes vores nye 
sognepræst, Trine Gjørtz.

Den bygningssagkyndige gen-
nemgik meget nøje bygninger 
og kirkegårde og havde mange 
gode kommentarer og råd til af-
hjælpning af de forskellige min-
dre mangler, der blev konstateret. 
Heldigvis blev der næsten ikke 
konstateret nogen store (og dyre) 
mangler. Der er dog en fugtskade 
i våbenhuset på Blidstrup kirke, 
som kræver en nærmere udred-
ning, før det kan afgøres, hvor 
kostbart det bliver at reparere 
denne.
For Øster Assels-Blidstrup sognes 
vedkommende er det vores vurde-
ring, at en stor del af de konsta-
terede mangler kan udbedres i in-
deværende år inden for budgettets 
rammer.

Kirsten Sanders

korTæppeT Til 
VejersleV kirke

De broderede baner er nu afleveret 
til Selskab for Kirkelig Kunst i 
København. Her vil tæppet blive 
dampet, spændt op og syet sam-
men, så det er klar til den ende-
lige montering i kirken. Hvornår 
det sker, vil der være nærmere 
om i næste kirkeblad. Vejerslev 
menighedsråd havde bevilget tu-
ren til København, så sydamerne 
fik mulighed for selv at varetage 
transporten, og for at se stedet, 
hvor der arbejdes med nogle af de 
fineste tekstiler i danske kirker. Vi 
blev vel modtaget, og det var en 
stor oplevelse at opleve de hyg-
gelige lokaler, som dog er forbav-
sende små. Vi fik også oplevet Pan-
tomimeteatrets opførelse af »Den 
standhaftige tinsoldat«. Dagen 
efter fik vi lige tid til en rundvis-
ning i Riddersalen på Christians-
borg, hvor dronningens gobeliner 
hænger.                      Anny Nielsen

hVad nu, peTer? 
I forbindelse med Kulturjam 2013 har Vester Assels Menighedsråd,  
søndag den 13. oktober kl. 14.00, engageret Kirketeatret til at 
komme og spille voksenforestillingen »Hvad nu, Peter?«. Handlingen 
tager udgangspunkt i disciplen Peters egen beretning om hvordan 
mødet med Jesus ændrede hans liv totalt.

Kirketeatret har spillet professionelt bibelsk teater siden 2005 og har 
hjemmebase i Aarhus. I forestillingen kædes tre kunstarter sammen 
og de medvirkende er skuespiller Jens Jødal, operasanger Victoria 
Trolle-Millbrath og fløjtenist Poul Juhl. Forestillingen varer 90 mi-
nutter.

Efter forestillingen i kirken  er Menighedsrådet vært ved en kop kaffe 
i Vester Assels Forsamlingshus og her vil der være mulighed for at få 
en samtale med de medvirkende.
Der kan bestilles kirkebil på tlf. 97 767 676.
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gudsTjenesTer
Oktober Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag den 6. 10.15

Søndag den 13. 10.15

Søndag den 20. 9.00 PN

Tirsdag den 22. 19.00 Aftengudstj. Efter-
flg. sang i konf. stuen

Torsdag den 24. 17.00 Spaghetti-gudstj.

Søndag den 27. 10.15

November
Søndag den 3.
Alle Helgens Dag

10.15 14.00

Søndag den 10.                                  10.15
14.00 Teatersalsgudstjeneste

Søndag den 17. 10.15

Søndag den 24. 14.00 JAP

Onsdag den 27. 19.00 Aftengudstj. 
m/ efterflg. kaffe og 
sang i på efterskolen

Torsdag den 28. 17.00 Spaghetti-gudstj.

December
Søndag den 1.
1. s. i advent

14.00 Adventsgudstj. 
efterflg. adventsfest

10.15

Søndag den 8. 10.15

Tirsdag den 10. 19.00 19 Advents-
gudstj. m/ efterflg. 

hygge i forsamlingsh.

Søndag den 15. 14.00 JAP

Søndag den 22. 10.15

Juleaften 16.15 15.00 10.15 13.45

Juledag 10.15

2. juledag 9.00 JAP

Søndag d. 29. 10.15

Januar 2014
Onsdag den 1. 14.00 PN

Søndag den 5.
Hellig tre konger

10.15 19.00 m/ efterflg. 
kaffe i forsaml.
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22. oktober  kl. 11.00 Gjørtz
19. november  kl. 11.00 Gjørtz
23. december  kl. 11.00 Gjørtz

  8. oktober  kl. 14.00 Noer
19. november  kl. 14.00  Gjørtz
23. december kl. 10.00 Gjørtz

demensafdelingenVejerslev ældrecenter
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