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Kære menighed, kære foræl-
dre, familier – og sidst, men 
ikke mindst – mine kære 
konfirmander.

Så kom endelig dagen, som 
jeg ved, I har set hen til og 
glædet jer til. 

Det er en stor dag for jer i dag. 
Men ikke kun for jer – det er 
det også for jeres familier. 

At nå til konfirmationsdagen, 
som i gamle dage betød, at 
man trådte ind i de voksnes 
rækker, er et stort skridt i li-
vet. I dag begynder man nok 
ikke ligefrem at ryge på den-
ne dag – det gjorde man en-
gang – eller flytter langt 
hjemmefra, fordi man skal ud 
og tjene på en gård.

Men det er alligevel et stort 
skridt for jer. Snart skal I ud i 
verden og prøve, om vingerne 
kan bære jer

Men det er også en stor dag 
for jeres forældre. Jeg vil gæt-

te på, at de nu sidder med et 
stort spørgsmål indeni – nem-
lig: Hvor blev tiden dog af? 

Og I, kære forældre, spørger 
sikkert jer selv lige nu, om 
det virkelig kan passe, at jeres 
lille dreng eller pige allerede 
skal konfirmeres?

Ja, det kan passe, og I har 
bare gjort det så godt indtil 
nu. Det er nemlig nogle utro-
ligt dejlige unge mennesker, 
der i dag skal konfirmeres. 
Og jeg har i den grad nydt at 
være sammen med jer!

Vi startede lidt op i septem-
ber og efter efterårsferien gik 
det for alvor løs. 

Hvor har vi talt meget sam-
men! Om alt, lige fra, hvor-
dan kirken fungerer, til, hvad 
der sker, når man dør, og vi-
dere har vi vandret gennem 
kristendommen, da vi læste 
tegneserien Menneskesønnen.

Jeg har været ret imponeret 
over jeres kunnen – over alt 
det I vidste og havde lyst til 
at tale om. 

Vi lavede gode hilsner op til 
jul, fordi vi ville glæde andre. 
Vi har danset til »Hil dig, 
frelser og forsoner«, vi har 
sunget, holdt andagt, spist 
rundstykker, og I har været 
utrolig gode til at gå i kirke. 
Hold da op – hvor har I været 
flittige – og jeres forældre har 
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været med mange gange – og jeg 
oplever, at det også har været en 
fin familieting for jer at følges ad 
i kirke om søndagen.

Den sidste tid har vi malet bille-
der, og dem får I med hjem i dag. 
På billederne står det skriftord, I 
selv har valgt, og som I om lidt 
skal høre igen.

Billederne indeholder de kristne 
symboler, som I syntes var de vig-
tigste. Livstræet i midten, betle-
hemsstjernen på himlen, døbe-
fonten, brødet og vinen, vandet 
med skibet og korset. 

Disse symboler er alt, hvad kri-
stendommen behøver for at ud-
trykke sin kerne og mening: 
Træet fra Paradisets have, at Gud 
fødes julenat, at vi i dåben får at 
vide, at vi er hans elskede børn og 
altid vil være det.

Skibet, som bærer os i livet, også 
når bølgerne går højt. Brødet og 
vinen, som rækkes os i nadveren, 
og vi får tilsagt syndernes forla-
delse og får at vide, at uanset 
hvad der sker, eller hvad vi har 
gjort, så kan vi altid komme til 
Gud og få tilgivelse og hjælp. 

For Guds egen søn tog al vores 

skyld med op på korset, og siden 
dengang er alt forandret.

Det betyder, at vi kan leve i fri-
modighed og altid vide os elske-
de af Gud. Hans nåde rammer os 
til overflod.

Vi var jo på udflugt for ikke så 
længe siden og så en udstilling, 
der hed »Frådseri« på Museet for 
Religiøs Kunst i Lemvig. 

Den handlede om, at vi som 
mennesker ikke skal misbruge 
verden og hinanden, og den er en 
del af en stor udstilling, som om-
handler de 7 dødssynder, i anled-
ning af, at Århus er europæisk 
kulturby 2017.

Buddet om at »elske sin næste, 
som sig selv« er jo ganske cen-
tralt i kristendommen, og det 
udstillingen blandt andet hand-
lede om, var, at hvis man kun 
sætter sig selv og egne behov 
først, så går det galt.

Udstillingen bestod af et stort 
rum, der var plastret til i store 
bogstaver, der handlede om, 
hvordan mennesket tænker, når 
det aldrig kunne få nok – altså 
frådseri. 

»Never enough« stod der på en 

væg! Aldrig nok! Og det er jo 
sandt, at vi som mennesker skal 
passe på, at vi ikke frådser med 
vores ressourcer, men der er én, 
der gerne må frådse – og som 
gerne gør det. Det er Gud!

Han frådser med sin kærlighed 
til os. Han hælder nåde ud over 
os og fortæller os igen og igen, at 
vi er hans elskede børn.

Jeg håber, at det er dét, I har fået 
med jer fra jeres konfirmations-
forberedelse: At Gud altid er der 
for jer, og at uanset, hvad der 
sker, så kan I regne med, at han 
vil være der for jer. Måske ikke 
ligesom I ønsker jer det, men 
bare tanken om, at Gud er i jeres 
liv, kan være en tryghed i sig selv.

Jeg vil gerne sige tak for den dej-
lige tid sammen med jer. Det har 
været en fornøjelse, og særligt 
den dag, da Simon sagde: »Åh, 
må vi ikke godt blive her resten 
af dagen i stedet 
for at komme i 
skole?« var en 
sætning, jeg al-
drig glemmer.

Trine Gjørtz

TALEN TIL KONFIRMANDERNE 2017 Ved konfirmationerne i Øster Assels 
den 30. april og i Vejerslev den 14. maj
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JULI
Søndag  d.  2.  kl. 14.00:   Foredrag i Vester Assels Kirke med Knud Sørensen:  

»Steen Steensen Blicher. Digter og samfundsborger«.  
Menighedsrådet er vært ved en kop våbenhuskaffe i løbet af foredraget.

Søndag  d.  9.  kl. 13.30:  Gudstjeneste i forbindelse med havnefesten på Sillerslev Havn.

AUGUST
Torsdag  d.  31.  kl. 17.00:   Indskrivningsmøde for kommende konfirmander og forældre  

i Menighedshuset i Vils

SEPTEMBER
Torsdag  d. 7.  kl.  13.40-15.45:   Minikonfirmander begynder i Menighedshuset i Vils

Søndag  d.  10.  kl. 10.15:   Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke.  
Efter gudstjenesten er der frokost i Menighedshuset.

Søndag  d.  17.  kl. 10.15:   Høstgudstjeneste i Øster Assels Kirke.  
Efter gudstjenesten er der frokost i IT-huset.

Søndag  d.  24.  kl. 19.00:   Høstgudstjeneste i Vester Assels Kirke med Lene Siel og Knud Erik 
Thrane. Efter gudstjenesten er der kaffe i forsamlingshuset.

Tirsdag  d.  26.  kl. 19.30:   Sangcafé i Menighedshuset i Vils.  
Frimenighedspræst Ole Kobbelgaard, Ø. Jølby, medvirker.

FOR BØRN I 3. KLASSE: MINIKONFIRMANDER
Vi tilbyder igen i år mini-konfirmandundervis-
ning for de elever, som går i 3. klasse på Sydmors 
Skole og Børnehus. Undervisningen foregår 
over 10 gange og handler om kirke og kristen-
dom. Vi skal høre historier, være kreative, op i 
kirken og undersøge den nærmere. 
Vi begynder hver gang i Menighedshuset i Ve-

jerslev med noget mad. Minikonfirmanderne be-
gynder torsdag den 7. september og varer fra kl. 
13.40-15.45. Vi henter børnene på skolen efter 
sidste lektion.
Der kommer en seddel med nærmere info, når ti-
den nærmer sig. Sidste gang er den 16. november, 
hvor vi slutter med en spaghettigudstjeneste.

NÆSTE ÅRS KONFIRMANDER
Undervisningen af konfirmander begynder den 12. september kl. 7.45 i Me-
nighedshuset i Vils. Jeg indkalder til et indskrivningsmøde torsdag den 31. 
august kl. 17 i Vejerslev Menighedshus, hvor jeg glæder mig til at hilse på jer 
alle sammen – både konfirmander og forældre. 

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, da det er et vigtigt møde, hvor der kom-
mer rigtig meget information om konfirmationsforberedelsen.
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HØSTGUDSTJENESTER  
I KIRKERNE 

I Vejerslev er der høstgudstjeneste den 10. sep-
tember kl. 10.15. Efter gudstjenesten er der fro-
kost i Menighedshuset. Vejerslev Kirkes Mands-
kor medvirker ved gudstjenesten.

Øster Assels-Blidstrup holder høstgudstjeneste 
den 17. september kl. 10.15 i Øster Assels Kirke. 
Bagefter spiser vi frokost sammen i IT-huset. Vi 
håber på stort fremmøde – det er en dejlig stund.

I Vester Assels er der høstgudstjeneste den 24. 
september kl. 19. Der er efterfølgende kaffe i for-
samlingshuset. Se andetsteds i bladet.

SANGCAFÉ I SEPTEMBER 
Sangcafésæsonen begynder i september, hvor det 
bliver et gensyn – og genhør – med Ole Kob-
belgaard, frimenighedspræst ved Ansgarkirken i 
Øster Jølby, som også besøgte os til friluftsguds-
tjenesten i præstegårdshaven.

Der vil som altid være ost og rødvin undervejs 
til 30 kr.

Sangcafe tirsdag den 26. september kl. 19.30  
i Menighedshuset i Vils.

GUDSTJENESTE I DET FRI – I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Årets friluftsgudstjeneste i Vejer-
slev kommer til, i lighed med de 
seneste par år, at foregå i præstens 
have. Menighedsrådet sørger for 
borde og stole/bænke.

Vi gentager succesen fra sidste år, 
hvor alle medbringer service til 
eget brug og brød til fælles kage-
bord. Det var et meget fint bord, 
vi fik samlet sidste år.

I år har vi inviteret frimenigheds-
præst Ole Kobbelgaard, som også 
vil forrette gudstjenesten. Om 
den musikalske del af arrange-
mentet – som har fået overskrif-

ten »Sol og sus i skørterne – en 
times tid på sangens sommervin-
ger« fortæller Ole Kobbelgaard: 

»Den danske sangskat lever sundt 
og godt, ånder ubesværet og ud-
vikler sig til stadighed. Det gæl-
der ikke mindst om sommeren, 
denne lyse og halvkølige årstid, 
der har inspireret såvel tekstfor-
fattere som komponister til en 
række yderst sangbare og folke-
kære perler, som vi denne efter-
middag i præstehaven vil hænge 
op på en snor, som vi kan vælge 
fra efter vores forgodtbefindende. 

Samtidig kan vi så håbe på, at vi 
– ved at synge i Højskolesangbo-
gens 18. og seneste udgave – er-
hverver os det mindst ringe bud 
på en fremstilling af vi danskeres 
store fortælling om os selv i for-
tid, nutid og fremtid. De 572 nye 
og gamle sange i Højskolesang-
bogen udtrykker nemlig på næ-
sten enhver tænkelig måde vore 
såre menneskelige følelser som 
håb, længsel, glæde, forbitrelse, 
omsorg, fortvivlelse... og forel-
skelse.«

KNUD SØRENSEN FORTÆLLER OM SIN ÆLDRE KOLLEGA 
Steen Steensen Blicher var 
præst og forfatter på en tid, 
hvor der var endnu længere fra 
København til Jylland, end der 
er i dag. Han bliver tit kaldt 
»hedens digter«, og udover et 
væld af digte og fortællinger, 
der regnes for nogle af dansk 
litteraturs sikre klassikere, var 

præsten også levende engageret i samfundet. Ikke 
mindst den side af Blicher har i mange år interesseret 
hans yngre kollega, Knud Sørensen, der selv i sit for-

fatterskab har kommenteret samfundets udvikling. 
For en del år siden skrev Knud Sørensen en meget 
rost biografi om Blicher, og i sit foredrag »Steen 
Steensen Blicher. Digter og samfundsborger« følger 
han Blichers liv fra fødsel til død. Det kommer til 
at handle om både hans forfatterskab og hans hold-
ninger og hans samfundsengagement kulminerende 
med de store folkemøder på Himmelbjerget fra 1839 
og nogle år frem.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe undervejs.

Søndag den 2. juli kl. 14 i Vester Assels Kirke
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AKTIVITETER

MØD KIRKEBUSSEN PÅ KULTURMØDET
Når kulturmødet for femte gang løber af stablen 
24-26. august, vil Kirkebussen igen være at finde 
på pladsen bag Musikværket.

Initiativet med at repræsentere kirkeliv og -kultur 
på Kulturmødet udspringer af provstiets visions-
gruppe, som sidste år formulerede visionen »Kirken 
på Mors vil Fællesskab, Omsorg, Ånd og Kultur«.

Gruppen ønskede med deltagelsen i Kulturmødet 
at understrege, at kirken også hører med, når gæster 
fra hele landet mødes på Mors for at udveksle og 
drøfte erfaringer med og holdninger til kultur.

Sidste år havde vi 5-800 gæster i og ved bussen og 
vi glæder os til at byde velkommen til rigtig mange 
igen i år, hvor vi også har planlagt et musikalsk ind-
slag i musikteltet torsdag eftermiddag og forsøger 
at få deltagere med i debatten på Musikværket.

Både i og udenfor bussen vil der hele tiden være 
mulighed for at høre om og drøfte aktuelle kirke-
kulturelle emner, sætte sig og nyde en kop kaffe 
eller tale om tro og kirkeliv.

Alle er velkomne til at besøge bussen, og vi har også 
brug for øens kirkeligt engagerede til at hjælpe til 
med at bemande bussen, både som praktisk hjælp 

til opstilling og nedbrydning, kaffebrygger og sam-
talepartner i forhold til gæsterne.

Vi håber derfor at kunne inddrage repræsentanter 
fra alle øens sogne til at bidrage med et par timer el-
ler tre før, under eller efter Kulturmødet. Interesse-
rede kan henvende sig til det lokale menighedsråd 
eller til Arne Silkjær på: arnesilkjaer@outlook.dk

På gensyn ved Kirkebussen på Kulturmødet.

Arne Silkjær, Birgitte Landgrebe, Jens Holm,  
Johannes Jørgensen, Peter A. Noer

Kirkebussen ved sidste års Kulturmøde

VESTER ASSELS KIRKE FIK SIN NYE KLOKKE 
Vester Assels Kirke har været 
igennem et forløb over fire år, hvor 
menighedsrådet først i 2013 an-
søgte om at få installeret automa-
tisk ringning og låsning af kirken. 
Det blev der dog ikke givet tilla-
delse til af de kirkelige instanser. 
Begrundet i at den mere end 650 
år gamle middelalderklokke ikke 
kunne holde til det. Herefter gik 
menighedsrådet så i gang med at 
udarbejde et projekt med indkøb 
af en suppleringsklokke. Det er en 
omstændelig proces, der involve-
rer flere kirkelig instanser og Na-
tionalmuseet. 

Den gamle og den nye klokke 
hænger nu ved siden af hinanden 
i tårnet. Den nye klokke tager det 
daglige slid, og den gamle klokke 
fungerer som hidtil. 

Biskop Henning Toft Bro   sagde 
ja til at foretage indvielsen og 
prædikede i en fyldt og blomster-
smykket kirke den 29. marts.  

Det var et højtideligt øjeblik, da 
biskoppen i fuldt ornat gik forrest 
i processionen sammen med Trine 
Gjørtz og provst Mette Moesga-
ard Jørgensen ved gudstjenestens 
begyndelse. 

Børnekoret medvirkede og sang 
nogle forårssange. På den bænk, 
jeg sad på, hviskede en af pigerne 
til mig, at det var rigtig dejligt 
at komme ud i en kirke og synge. 
Eftersom glæden ved sang lyste 
ud af koret, tror jeg, det gjaldt for 
hele koret.  

Efterfølgende var der reception 
i Vester Assels Forsamlingshus. 
Det er netop gjort i stand af be-
styrelsen og fremstod utroligt flot, 
så rammerne var fine til lidt god 
mad og fornøjeligt samvær. 

Gunhild Olesen Møller
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BARKEN »DANMARK« – KIRKESKIBET I VESTER ASSELS
Den 26. april var det Vester As-
sels Kirke, der dannede ramme 
for arrangementet »Alle Kirker 
Synger«, der inviterer inden for 
på øens kirker på skift. I Vester 
Assels fortalte menighedsrådsfor-
mand Gunhild Olesen Møller 
blandt andet om kirkeskibet, 
barken »Danmark«.

Det er skænket – og bygget – af 
sømand Jens Kusk Jensen fra Ve-
ster Assels i 1907. Skibet regnes 
for at være i den fineste klasse af 
kirkeskibe. 

Jens Kusk Jensen var født i Ve-
ster Assels i 1866 og døde i Hel-
singør i 1936. Han er forfatter til 
»Håndbog i sømandskab«, der 
udkom første gang i 1901. Da 
havde han arbejdet på bogen i 11 
år, men også flere gange mistet 
sine papirer ved forlis. Den har 
været brugt som lærebog og af 
andre med interesse for sømand-

skab i 92 år, så hans navn har væ-
ret kendt i generationer af sø-
mænd.

Man siger, at søfolk tager deres 
viden med sig i graven – men det 
passer ikke for Jens.

Han rundede Kap Horn 11 gange 
og oplevede totalforlis fire gange. 
Det var en tid hvor søkort var 
mangelfulde, der var kun få fyr og 
ingen radioforbindelse. Engang 
hørte han ikke hjemmefra i et 
helt år. Kæresten gik tålmodigt 
her i V. Assels og ventede på ham. 

17 år gammel fik Jens plads på en 
båd, men da skipperen så ham, 
blev han sendt hjem igen. Han 
fik senere at vide, at det var, fordi 
han så så dum ud. Senere blev 
han antaget som kok på en båd, 
der sejlede til Sverige og andre 
nærområder. Skibene sejlede ikke 
om vinteren, og så var han igen 
hjemme i V. Assels hos forældre-

ne, fiskede og gik til hånde. 

Herefter kom han på Bogø Navi-
gationsskole. I 1886 kom han 
med fregatten »Jylland« på et 
togt til Vestindien.

I de følgende mange år tog ham 
hyre på forskellige skibe og kom 
ud for en del dramatiske oplevel-
ser. En gang gik der ild i lasten, 
der bestod af dynamit og klave-
rer, hvorefter besætningen måtte 
samles op af et hvalfangerskib. 
En anden gang ville kaptajnen på 
det skib, han havde hyre, skyde 
hele besætningen i fuldskab.

Efter at han var blevet gift med 
sin Kirsten fra V. Assels og havde 
gjort sin uddannelse som styr-
mand færdig, påmønstrede han 
barken »Danmark«, som den-
gang var landets smukkeste skib 
– og det var det skib, der blev 
model for kirkeskibet i hans fø-
desogn.

TINA SIEL SYNGER I VESTER ASSELS 
Høstgudstjenesten i Vester Assels Kirke bliver 
lidt anderledes i år. Sangerinden Tina Siel kom-
mer nemlig og medvirker sammen med piani-
sten Knud Erik Thrane, som hun har arbejdet 
sammen med gennem de seneste syv år.

Tina Siel er kendt for sine mange koncerter og 
pladeudgivelser, og udover sine koncerter er 
hun også kirkesanger i Flade og Gærum kirker i 
Nordjylland, mens Thrane til daglig er organist 
netop i Flade Kirke. Der venter et program, hvor 
duoens stemningsfyldte samspil nok skal være 
med til at gøre gudstjenesten til noget særligt.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved 
kaffen i Vester Assels Forsamlingshus.

Høstgudstjeneste i V. Assels søndag den 24. september 
kl. 19.00.

Tina Siel og Knud Erik Thrane medvirker  
ved høstgudstjenesten i Vester Assels.
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
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Juli Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 2. juli 10.15

Søndag 9. juli 13.30
Sillerslev havnefest

Søndag 16. juli 9.00
Koller

Søndag 23. juli 9.00
Holck

Søndag 30. juli 14.00
Koller

August
Søndag 6. august 10.15

Søndag 13. august 14.00
Kobbelgaard

Friluftsgudstjeneste

Søndag 20. august 10.15

Søndag 27. august 14.00
Sunesen

September
Søndag 3. sept.

10.15

Søndag 10. sept. 10.15
Høstfrokost 

i Menighedshuset

Søndag 17. sept. 10.15
Høstfrokost
i IT-huset

Søndag 24. sept. 19.00
Høstgudstjeneste.

Kaffe i 
forsamlingshuset

GUDSTJENESTE  PÅ SILLERSLEV HAVN
I forbindelse med Havnefesten på Sillerslev Havn holdes der gudstje-
neste i teltet på havnen 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 den 9. juli kl. 13.30


