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Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene

De ældste danske kirker har 
snart stået i landskabet i 1000 
år. Man regner med, at der på 
kun 100 år fra ca. 1050 til 
1150 blev opført godt 1500 
stenkirker i Danmark – en im-
ponerende præstation, når man 
tager i betragtning, at alt arbej-
de langt hen ad vejen blev ud-
ført ved håndkraft. Kloge hove-
der har undersøgt de mange 
forskelligartede granitkvadres 
beskaffenhed og fundet ud af, 
at de ofte er hentet langt væk. 

Man skal være usædvanlig hi-
storieløs for ikke at tænke over, 
at man står over for en bygning 
af så betragtelig alder – og må-
ske fantasere lidt over, hvad 
den har set i sin tid? Hvordan 
så Vejerslev f.eks. ud dengang, 
da en hidkaldt stenmester og 
hans håndværkere gav sig i 
kast med at udforme kirken?

Vi ved jo, at der lå en gravhøj 
fra tidligere tider på stedet – 
den ligger der jo sådan set 
stadig, i det nordvestlige 

hjørne af kirkegården og bin-
der dermed to trosperioder 
fint sammen – som det også 
ses andre steder. Danskerne er 
praktiske folk, og når nu man 
i forvejen havde et sted, hvor 
den gamle tro kunne udfol-
des, kunne man ligeså godt 
fortsatte med den nye.

Hvordan så kirken ud? Man 
ved, at bænke og andre be-
kvemmeligheder hører en se-
nere tid til. Hvordan den ro-
manske periodes kirker så ud, 
kan man tage en tur til Hjerl 
Hede og se i den kopi af en 
romansk kirke, der ligger 
midt i landsbyen.

Og hvordan overlevede Vejer-
slev Kirke et fatalt lynned-
slag i 1790? Kilderne fortæl-
ler, at kirken brændte – mere 
eller mindre; hvor omfatten-
de branden var, er lidt uklart. 
I hvert fald gjorde man tårnet 
lavere, formodentlig fordi 
den øverste del var ødelagt – 
og alt inventaret blev også 
flammernes bytte – det nu-
værende er fra den store om-
bygning, som kirken blev ud-
sat for i 1903

Men hvorfor nu al denne hi-
storieskrivning?

Det er det, der kan springe ud 
af en enkelt mappe med oplys-
ninger om Vejerslev Kirke – 
og Blidstrup, også. Indholdet 
er omhyggeligt samlet og ord-
net af det daværende Vejers-
lev-Blidstrup Pastorats sogne-
præst Verner Stensgaard, og 
efter hans kones død dukkede 
mappen med de mange inter-
essante oplysninger, billeder 
og udklip op. Stensgaards dat-
ter kom forbi præstegården på 
en af sommerens mange over-

EN MAPPE FULD AF HISTORIER
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skyede dage og afleverede materi-
alet, som hun fandt havde sin ret-
te plads midt i det område, ind-
holdet handlede om.

Og det er da også en guldgrube 
af oplysninger. Der er for eksem-
pel en kopi af Morsø Folkeblads 
udførlige reportage fra Vejerslev 
Kirkes genindvielse søndag den 
22. november 1903:

»Det var intet heldigt vejr, beboerne 
af Vejerslev sogn havde til deres kirke-
indvielse. Så meget mere uheldigt var 
det, som kirken jo ligger et godt stykke 
borte fra byerne Vejerslev og Vils. Fø-
ret ad kirkevejene var slemt. Men 
trods stormen og haglbygerne og pløret 
strømmede folk dog til, så fra det lille 
sogn var mødt omtrent 250 mennesker. 
Alle siddepladser blev derfor optagne, 
og adskillige måtte stå. Da man kom 
ind i kirken, måtte det indrømmes, at 
denne er køn, lys og hyggelig. Den sto-

re kakkelovn varmede godt, så der var 
behageligt lunt derinde«

Og så fortsætter referenten med 
at redegøre for ceremonien i en 
artikel, der har en noget højere 
grad af udførlighed – og længde 
– end man er vant til i dagens 
aviser. Men indledningen giver 
et fint billede af, hvordan det 
foregik – og ja, det blæser stadig 
ret ofte på Kirkebakken…

Materialet indeholder også en arti-
kel af Flade-præsten og lokalhisto-
rikeren Arnold Kæseler, der forsø-
ger at redegøre for, om Vejerslev 
Kirke blev bygget af en korstogs-
ridder. En anden artikel fortæller 
om Blicher-figuren Bettefanden, 
der blev født i Vejerslev i 1801, og 
andre papirer fortæller om famili-
erne Riis og Knudsen fra Blid-

strup og om Vejerslevgård, der er 
en af de ældste gårde på Mors og 
blandt andet er kendt fra folkevi-
sen om Ellen Ovesdatter. Og en-
delig breve fra kunstneren Hein 
Heinsen, der er født som præste-
søn i den tidligere præstegård i 
Vejerslev, og som har udsmykket 
kapellet ved Vejerslev Kirke.

Jo, der er masser af interessant 
læsestof om Vejerslev og Blid-
strup i den lille blå mappe, som 
kom til præstegården her i som-
mer. Og i en tid, der kan synes 
mere flygtig end nogensinde, er 
det måske ikke det ringeste at ta-
ge sig til at holde lidt fast i forti-
den og i det område, man enten 
kommer fra eller bor midt i.

Papirerne fortæller mange histori-
er, og det kan vi også selv gøre. Det 
er vigtigt at huske at få det gjort.

Henrik Højgaard Sejerkilde

EN MAPPE FULD AF HISTORIER
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

SEPTEMBER
Onsdag  d.  20.  kl. 17.00:   Sognemøde i Blidstrup om ændringer på kirkegården. Rundgang på 

kirkegården, derefter møde og aftensmad på Blidstrup Efterskole.
Torsdag  d.  21.  kl. 17.00:   Spaghettigudstjeneste, Vejerslev Kirke. Børnekoret medvirker – 

bagefter spisning i Menighedshuset i Vils.
Fredag  d.  22.  kl. 9.00-19.00: Fejring af 500-året for reformationen i Nykøbing
Søndag  d.  24.  kl 19.00:    Høstgudstjeneste i Vester Assels. Tina Siel og Knud Erik Thrane  

medvirker. Bagefter kaffe i forsamlingshuset.
Tirsdag  d.  26.  kl. 19.30:  Sangcafé med Ole Kobbelgaard, Menighedshuset i Vils.

OKTOBER
Torsdag  d. 5.   kl. 19.00:  Foredrag med Sigurd Barrett: »Tro – Tvivl – Taknemmelighed«.
Søndag  d. 29.   kl. 16.00:   Jagtgudstjeneste i Øster Assels Kirke. Derefter spisning i forsamlingshuset.

NOVEMBER
Tirsdag  d.  2.  kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils.
Søndag  d.  5.  kl. 10.15:  Allehelgensgudstjeneste, Vejerslev.
Søndag  d.  5.  kl. 14.00:  Allehelgensgudstjeneste, Øster Assels.
Søndag  d.  12.  kl. 14.00:  Teatersalsgudstjeneste i Morsø Teatersal i Nykøbing.
Torsdag  d.  17.  kl. 17.00:   Spaghettigudstjeneste, Vejerslev Kirke. Afslutning for minikonfirmander. 

Tante Andante underholder. Spisning i Menighedshuset i Vils.
Søndag  d.  22.  kl. 13-15:  Kulturjam i Øster Assels Kirke med kunstudstilling og åbent kirkeloft

DECEMBER
Søndag  d.  3.  kl. 10.15:  Adventsgudstjeneste i Vester Assels Kirke med kaffe efter gudstjenesten.
Søndag  d.  3.  kl. 14.00:   Adventsgudstjeneste i Vejerslev Kirke, derefter adventsfest i Menigheds-

huset. Børnekoret medvirker og går Lucia.
Torsdag  d.  7.  kl. 19.00:   Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke. Efter gudstjenesten fortsættes i 

forsamlingshuset.

SOGNEMØDE I BLIDSTRUP
Øster Assels-Blidstrup sognes Me-
nighedsråd indbyder hermed til 
sognemøde onsdag den 20. september 
2017 i Blidstrup.
Vi starter på kirkegården kl. 17, og 
efter en rundgang der fortsætter vi 
på Blidstrup Ungdomsskole kl. 18. 
Menighedsrådet er vært ved et let af-
tensmåltid, og derefter er det tid til 
snak om den fremtidige kirkegård.
Formålet med sognemødet er altså 
dels at orientere om de planer og 
ønsker, som menighedsrådet har for 
udviklingen af kirkegården, dels at 

høre om jeres ønsker til en fremtidig 
kirkegård.
Baggrunden for menighedsrådets 
ønsker om en ændret struktur på 
kirkegården er, at der i dag er langt 
færre beboere i Blidstrup og Emb 
end tidligere, ligesom begravelserne 
har ændret karakter, således at der i 
dag er langt færre kistebegravelser 
end tidligere og dermed flere urne-
begravelser. Det betyder, at kirke-
gården efterhånden kommer til at få 
et »tomt« præg, med mange tomme 
gravsteder.

Samtidig bliver vi også økonomisk 
trængt, således at vi er nødt til at 
finde besparelser, hvor vi kan.
Vi håber at se rigtig mange nuvæ-
rende og tidligere beboere fra områ-
det til mødet.
På gensyn og vel mødt – Kirsten Sanders

Stof til næste kirkeblad 
(januar, februar, marts) 

afleveres hos redaktionen  
senest d. 1. november 2017. 

Kirkebladet omdeles i uge 49.



KULTURJAM I ØSTER ASSELS KIRKE
Som sædvanligt er der åben kirke lørdag og søndag i kulturjam-ugen, dvs. 21. og 22. oktober med 
kaffe og småkager. Og vi fastholder de gode traditioner med kunstudstilling og åbent kirkeloft.
Der bliver åbent kirkeloft søndag 22. oktober kl. 13-15.

Med hensyn til kunstudstillingen så vil vi gerne opfordre lokale kunstnere af enhver slags (malerier, 
lertøj, strik, syning, med meget mere) til at henvende sig til Torben Sloth, 21 76 36 15, idet det er 
ham, der står for koordineringen.
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SYNG IGEN 
Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradition. I 
samarbejde med Borgerforeningen i Vils indbyder vi 
til sangcafe i Menighedshuset i Vejerslev. Vi synger fra 
flere forskellige sangbøger, men primært fra den nye 
højskolesangbog.

Ost og rødvin undervejs til 30 kr.

Den første gang i efteråret har vi inviteret Ole Kob-
belgaard, frimenighedspræst i Øster Jølby. Det skal nok 
blive en rigtig god aften!

Sangcafé tirsdag den 26. september og 2. november – 
begge aftener kl. 19.30

LUTHER PÅ MORS 
Den 31. oktober 1517 slog den 
tyske munk Martin Luther ifølge 
traditionen 95 teser op på Slots-

kirkens dør i Wittenberg. 95 sætninger, som satte 
spørgsmålstegn ved kirkens magt over menneskers tro 
og tanker. Reformationen var i gang: Folk skulle selv 
tænke, tro, synge, bede og læse. Martin Luther satte en 
bevægelse i gang, som omskabte, reformerede, kirkens 
liv og forkyndelse. Bibelen fik en central rolle i foran-
dringerne; Luther oversatte den til sit modersmål, så 
alle kunne få del i troens univers. Der er stadig spor 

af Luthers tanker og ideer i samfund, skole og kirke. 
Nogle af dem kan man opleve, når vejen fra Dueholm 
Kloster til Kirketorvet i Nykøbing Mors den 22. sep-
tember 2017 fra kl. 9-19 bliver en middelaldergade med 
oplevelser, musik og fortælling.Fejringen af 500 årsre-
formationsjubilæet giver mulighed for at fordybe os i 
nogle af de temaer, som stadigvæk er relevante: Frihed, 
samvittighed, ansvarlighed, dannelse, undervisning, 
teknologi, tro og forholdet mellem religioner.

Fredag den 22. september kl. 9-19

TID TIL SPAGHETTI
Efteråret byder som altid også på spaghettiguds-
tjenester. Vi begynder med en kort børnegudstje-
neste, hvor Sydmors Børnekor medvirker.

Bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs i Me-
nighedshuset i Vejerslev. Vi slutter kl. 18.30.

Kom og vær med – det er gratis at deltage.

Spaghetti-gudstjenester torsdag den 21. september   
kl. 17 i Vejerslev Kirke

ALLE HELGENS DAG
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i guds-
tjenesterne den 5. 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  –  Øster Assels kl. 14

Navnene på dem, vi har mistet, og som er begravet 
her i pastoratet i det forgangne år vil blive læst op.

SPAGHETTI MED ANDANTE
Spaghettigudstjenesten den 17. november er 
også afslutning af årets minikonfirmander. Vi be-
gynder i Vejerslev kirke kl. 17, hvor vi får besøg 
af Tante Andante og professor Virvar fra Lemvig. 
Efter gudstjenesten skal vi spise spaghetti med 
kødsovs, som vi plejer i Menighedshuset. Det er 
gratis at deltage.

Spaghetti-gudstjeneste torsdag den 17. november  
kl. 17 i Vejerslev Kirke
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AKTIVITETER

MOBILEPAY
Husk, at du kan ind-
betale penge til vo-
res forskellige ind-
samlinger på vores 
MobilePay nummer: 
61 72 01 84.

JULEAFSLUTNING 
FOR SKOLEN 

Sydmors Skole og Børnehus kom-
mer til juleafslutning, den dag bør-
nene får juleferie. Tidspunktet kom-
mer senere. 

ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE

Igen i år arrangerer nogle af øens 
præster en anderledes gudstjeneste 
for hele familien i Teatersalen. Vel 
mødt til en anderledes gudstjeneste.

Teatersalsgudstjenesten i Morsø teatersal 
søndag den 12. november kl. 14

ADVENTSFEST 
I VEJERSLEV

Traditionen tro holder vi i fællesskab 
med Borgerforeningen og Idrætsfor-
eningen adventsfest den 1. s. i ad-
vent. Vi begynder med gudstjeneste 
i kirken kl. 14. Efterfølgende vil der 
være adventsfest i Menighedshuset i 
lighed med sidste år.
Børnekoret medvirker både i kirken 
og går Lucia efter kaffen.

Adventsfest i Vejerslev søndag den  
3. december kl. 14 (1.s. i advent)

ADVENTSGUDSTJENESTE  
I ØSTER ASSELS KIRKE

Der holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke torsdag 
den 7. december kl. 19. Vi begynder i kirken med gudstjeneste 
og Luciaoptog, som Sydmors Børnekor vil stå for. Efter gudstje-
nesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil på 6-eren, og 
Gerhard Mark underholder. Vi slutter kl. 21.30.

Adventsgudstjeneste i Øster Assels torsdag den 7. december. kl. 19

ADVENTSGUDSTJENESTE  
I VESTER ASSELS

søndag den 3. dec 1. s. i advent kl. 10.15.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset 
og ønsker hinanden glædelig advent.

TRO – TVIVL – TAKNEMMELIGHED
Sigurd Barrett holder den 5. oktober på Blidstrup Efterskole et per-
sonligt foredrag, hvor han fortæller om sin opvækst og sit liv med den 
kristne tro; heriblandt sit livs op- og nedture. Han fortæller også om 
sine tanker, idéer og inspirationskilder i forbindelse med de mange 
projekter, han har begået igennem sin karriere. I særdeleshed fortæl-
ler han om projektet ”Sigurd fortæller bibelhistorier”, der udkom 
som bog og på DVD i 2010, og som har solgt i 100.000 eks.

Sigurd løfter også sløret for fremtidige projekter, ligesom han giver 
smagsprøver på sine færdigheder på tangenterne. Publikum vil få lej-
lighed til at synge med på nogle af Sigurds egne sange samt på de 
sange, som har inspireret ham i hans lange karriere. Efter foredraget 
vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Sigurd”

Entre: 100 kr. inkl. kaffe undervejs.

Sigurd Barrett torsdag den 5. oktober kl. 19 på Blidstrup efterskole

JAGTGUDSTJENESTE IGEN I ÅR
Sidste år holdt vi i samarbejde med SRN 
Jagtforening for første gang en jagtguds-
tjeneste. Der var stor tilslutning til ar-
rangementet, og vi gentager det derfor 
i år. 

Jagt og gudstjeneste hører på mange må-
der sammen; begge indeholder ritualer 
og gamle traditioner, og begge har en 

indbygget stor respekt for skaberværket 
– og det er det gudstjenesten kommer til 
at handle om. Det bliver den 29. oktober 
kl. 16 i Øster Assels Kirke. Efter gudstje-
nesten spiser vi sammen. Nærmere infor-
mation og oplysninger om tilmelding til 
spisning kommer senere.

Søndag den 29. oktober i Øster Assels kl. 16.



7

NY VED ORGLET 
I foråret tog Mette Holm Nielsen springet og søgte hvervet 
som organist ved Vejerslev, Blidstrup og Øster Assels kirker. 
Hun er jo på ingen måde ukendt med kirkerne, da hun har 
virket som kirkesanger ved de tre kirker efter omlægningen, 
men før den tid var kirkesanger ved Ljørslev og Ørding kirker.

I det daglige er Mette Holm Nielsen folkeskolelærer på Due-
holmskolen, hvor hun bl.a. underviser i musik på mellem-
trinnet. Hun begyndte at synge som 12-årig i kirken i Kerte 
på Fyn, hvor hun er vokset op, og i sin gymnasietid blev hun 
korleder og fungerede samtidig som kirkesangerafløser.
Hele sin barndom var hun ofte i kirke. Som 12-årig begynd-
te hun at synge i Kerte Kirke på Fyn, hvor hun er opvokset. 
I sin gymnasietid blev hun korleder for koret, og fungerede 
samtidigt som kirkesangerafløser.

Da hun flyttede med sin familie til Mors i 
2000, genoptog hun kirkesangen i Nykø-
bing Kirkekor og blev senere kirkesanger-
afløser i Elsø og Lødderup, inden hun siden 
blev fast kirkesanger i Ljørslev, Ørding og 
Vejerslev.
For et par år siden begyndte Mette Holm 
Nielsen at bruge mere tid på at spille kla-

ver i sin fritid, og det gav hende mod på at kaste sig ud i 
hvervet som organist. 

Hun er dog stadig kirkesanger i Vester Assels, hvor Conny 
Cold fortsat fungerer som organist.

NY KIRKESANGER 
Karin Røntved er 
ny kirkesanger i Ve-
jerslev, Blidstrup og 
Øster Assels. Om-
rådet er ikke nyt for 
hende, da hun blev 
ansat som kirkesan-
ger i Vester Assels 
kort tid efter, at hun i 2009 flyttede til 
Aarhus for at studere.
Karin er vokset op i Nykøbing, hvor 
hendes forældre fortsat bor – og det var 
også der, at hun begyndte som korsan-
ger, først i børne- og ungdomskoret, 
siden i kirkekoret. 
Hun sang i Vester Assels i fire år, før 
stillingen blev nedlagt i forbindelse 
med omlægning af pastoratet. Men da 
Mette Holm Nielsen har valgt at prøve 
kræfter med hvervet som organist i Ve-
jerslev, Blidstrup og Øster Assels, fik 
Karin Røntved mulighed for at komme 
tilbage – og det er hun meget glad for.
Til daglig bor hun i Sabro udenfor Aar-
hus, hvor hun arbejder som privatun-
derviser i musik og matematik rundt 
omkring i Aarhus-området.

KIRKE- 
SANGBOGEN

Menighedsrådene har besluttet 
at indkøbe endnu en sangbog til 
kirkerne. 

Der er i forsommeren udkommet 
to nye salmebøger – eller rettere 
tillæg til den autoriserede salme-
bog. Vi har valgt at købe den, 
der hedder Kirkesangbogen.

Den indeholder en 
blanding af velkend-
te sange fra Høj sko-
le sangbogen, samt 
ny ere salmer. Nogle 
af dem kender vi al-
lerede, andre skal vi 
have sunget ind i vo-
res gudstjeneste.

SKJULT NØD PÅ MORS
Vi har de seneste år samlet ind til lokal menighedspleje. Jeg ople-
ver af og til at komme i hjem, hvor midlerne er små, og hvor en 
økonomisk håndsrækning op til jul ville varme rigtig godt. Og 
det gør det! Vi har de seneste år haft mulighed for at tilbyde lidt 
hjælp til trængte familier. Hjælpen består i en julekurv og en ju-
legave til børnene. 
Ved årets høstgudstjenester bliver der samlet ind til dette formål. 
Man kan også bruge mobilpay 61 72 01 84.
Man bedes rette henvendelse til sognepræst Trine Gjørtz enten pr. 
mail tg@km.dk eller pr. telefon 40 52 26 32 for at komme i be-
tragtning til hjælp. Gerne inden 1. december. 

TINA SIEL SYNGER I V. ASSELS
Sangerinden Tina Siel medvirker sammen med pianisten Knud 
Erik Thrane i årets høstgudstjeneste i V. Assels. Efter gudstjenesten 
er menighedsrådet vært ved kaffen i Vester Assels Forsamlingshus.

Høstgudstjeneste i V. Assels søndag den 24. september kl. 19.00.
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
10. okt. kl. 11.00  Gjørtz
 7. nov. kl. 11.00  Gjørtz
23. dec. kl. 10.00  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
10. okt. kl. 14.30  Gjørtz
 7. nov. kl. 14.30  Noer
23. dec. kl. 11.00  Gjørtz T
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September Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Torsdag 21. sept. 17.00 Spaghetti

Søndag 24. sept. 19.00 Høst- 
gudstjeneste – kaffe 
i forsamlingshuset

Oktober
Søndag 1. okt.
16. s. e. trinitatis

9.00
HÅ

Søndag 8. okt.
17. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 15. okt.
18. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 22. okt.
19. s. e. trinitatis

9.00
JAH

Søndag 29. okt.
20. s. e. trinitatis

16.00
Jagtgudstjeneste

10.15

November
Søndag 5. nov.
Allehelgen

10.15 14.00

Søndag 12. nov.
22. s. e. trinitatis

Teatersalsgudstjeneste

Torsdag 16. nov. 17.00 Spaghetti

Søndag 19. nov.
23. s. e. trinitatis 10.15

Søndag 26. nov.
S. s. i kirkeåret 10.15

December
Søndag 3. dec.
1. s. i advent

14.00 Advents- 
gudstjeneste med 

efterflg. adventsfest

10.15 Advents- 
gudstjeneste,  

våbenhuskaffe

Torsdag 7. dec. 19.00 Advents- 
gudstjeneste med 

efterflg. adventsfest

Søndag 10. dec.
2. s. i advent 10.15

Søndag 17. dec.
3. s. i advent

10.15
JAH

Søndag 24. dec.
Juleaften 16.15 15.00 13.45 11.00

Mandag 25. dec.
Juledag 10.15

Tirsdag 26. dec.
2. juledag 10.15

Søndag 31. dec.
Julesøndag

10.15
JAH

Januar
Torsdag 1. jan. 14.00
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