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Sognepræst Vakant.  
Se afløsernes kontaktoplysninger på side 4.

VEJERSLEV SOGN
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 14 · 
7980 Vils · 2711 2907

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

Kasserer Jørgen Paaske Jensen ·  
Smedebjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320

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

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesangervikar  
Mia Bjerregaard Nielsen

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. · 9776 4265

Organist Mette Holm Nielsen · 2040 4063

Kirkesangervikar  
Mia Bjerregaard Nielsen

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

Kirkesangervikar  
Mia Bjerregaard Nielsen

Graver Inge Dam Svenningsen · 4266 4048

KIRKELIG VEJVISER

En af de mest kendte og bed-
ste lignelser fra det Nye Te-
stamente er vel for rigtig 
mange den historie, som vi 
lige har hørt: »Lignelsen om 
den fortabte søn«.
Ja faktisk blev der engang 
holdt en afstemning blandt 
en international flok af forfat-
tere – jeg tror nok, at det var 
samtlige nulevende modta-
gere af Nobelprisen i littera-
tur – om det bedste stykke 
litteratur i verdenshistorien. 
Og som vinder blev denne 
lille fortælling om en far og 
hans to sønner kåret. Og jeg 
forstår sådan set godt det 
valg. For den rammer os jo i 
hjertekulen, hver gang vi hø-
rer den. Fordi den i sig rum-
mer så meget, vi kender til i 
vores eget liv:

-  At de nærmeste forhold i 
vores liv kan briste

-  Forældrebekymringen, der 
aldrig slipper os, og som ind 
imellem gør os magtesløse

- Søskendejalousi

-  Mennesker, der går til grun-
de pga. knejsende stolthed 
og uforsonlighed, hvad en-
ten det nu sker som med 
den yngste bror, der med 
fest og farver på hele palet-
ten får sig selv placeret i svi-
nestien, eller som den æld-
ste bror, der stivner i en in-
defrossen og kold vrede.

Alt sammen rummet i denne 
lille, stramme fortælling. 
Fortællingen er blevet vendt 
og drejet i tidens løb. Der er 
givet så mange tolkninger af 

denne tekst lige fra Rem-
brandts berømte billeder, til 
– som jeg faldt over forleden, 
at man laver en sammenlig-
ning til Astrid Lindgrens for-
tælling om Emil fra Lønne-
berg. Her er temaet det med 
at bryde op, vise selvstændig-
hed men også ulydighed. Og 
det gode budskab i den sam-
menhæng er selvfølgelig at 
uanset hvad, så kan vi, som 
Emil, igen og igen bliver fun-
det og favnet. 

Selv Benny Andersen har 
skrevet et digt – et alvorligt 
ét af slagsen om »Den fortab-
te søn«. Her formulerer Ben-
ny Andersen »Den glemte« 
– altså ham der blev hjemme 
– søns tanker og længsler: 
Han beslutter sig med Benny 
Andersens ord, for at drage 
ud i verden, hør blot her:

»Ske din vilje min fader. Bylten 
er snøret, et hvidfedt lår deri, tre 
dages kærlighedsration. Så vil jeg 
gå fortabt mellem bjerge og kilder. 

Trine Gjørtz’ afskedsprædiken
Sydmors Pastorat - 3. søndag efter trinitatis - 28. juni 2020
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År vil der gå, år uden kærlighed, år 
uden fedekalv. Og når jeg så har spa-
ret lommen fuld af nederlag og tøjet 
fuldt af møg, så går jeg dig i møde 
med trætte glubske skridt. Så må du 
elske mig!«

Uanset hvad, uanset hvilket lys 
vi kaster over historien, så kan vi 
sagtens følge hovedpersonerne.

I nogle perioder af vort liv, ja, så 
synes vi måske, at vi bedst kan 
identificere os med den bror, som 
valgte at formøble hele arven og 
den sikre fremtid i et hug, – og 
som må indse, at ude er godt men 
hjemme bedst. Og som må tage 
nederlaget og ydmygelsen på sig, 
– og tage hjem om bede om for-
ladelse, og så håbe på, at han bli-
ver lukket ind i varmen.

Andre gange har vi stået som den 
ældste bror med alle opgaverne, 
forventningerne og pligterne, – 
og drømt os væk, men måske ik-
ke har haft hverken modet, lysten 
eller behovet for at skulle reali-
sere os selv, – og så alligevel 
mærket misundelsen nage, når vi 
opdagede, at vi kunne have truf-
fet andre og mere eksotiske valg, 
og være sluppet godt fra det.
Hans problem er, at han dømmer 
sig selv ude, da han, som den 
eneste, siger sandheden.

Det er ikke altid så nemt at træffe 
de rigtige valg! Vi, Henrik og jeg, 
står lige nu midt i konsekvenser-
ne af et valg, vi har truffet. Nu er 
der ingen vej tilbage. Vi må kaste 
os ud i det og håbe, at det bliver 
et godt valg for os. Vi tror på det, 
ellers havde vi jo ikke gjort det. 
Men den seneste tid, har vi da følt 
os lidt fortabte ind imellem.

»Den fortabte Søn« kalder vi lig-
nelsen om de to brødre. Og for-
tabte i sig selv og deres egne valg 
er de. Men det dejlige ved lignel-
sen ligger jo et helt andet sted, – 
og derfor kan vi også kalde lig-
nelsen, fortællingen om den Go-
de Far. Den kærlige Far. For det 
er jo faderens kærlighed, som er 
fortællingens pointe. Vi har så let 
ved at se os selv portrætteret i de 
to sønner og brødre, at vi helt 
glemmer, at kærligheden til dem 
begge er fuldstændig intakt – de 
to brødre kan dog ikke se det. 

Den ældste får at vide: »alt mit er 
dit«. Og den yngste får tøj på 
kroppen, signetring på fingeren 
og en hjemkomstfest så festlig, at 
alle må glæde sig over den. Hans 
plads som arving og nummer to i 
rækken er intakt, – for det væ-
sentlige er: at han lever OG at 
han er kommet hjem! 

Det er det, som betyder noget for 
alle forældre i hele verden: »At 
det må gå mit barn godt«!

Den kærlighed, som Jesus taler 
om, gælder også os! Vi bliver ta-
get imod med åbne arme. Vi får 
en fest herinde hver eneste søn-
dag, når vi har været ude at for-
møble arven i ugens løb. Vi får at 
vide gang på gang og ustandse-
ligt: alt mit er dit. Og du er hos 
mig hele tiden.

Det, Jesus dybest set vil sige med 
fortællingen, må være, at lige så 
god og kærlig denne far er, lige så 
god og kærlig er Gud over for os! 
Men kan det virkelig være rig-
tigt? Ja, sådan er Guds nåde. Den 
vidunderlige livskraft, som sæt-
ter os fri, og som sender os så 

langt ud i verden, som det skal 
være med velsignelsen i ryggen. 
Guds nåde er som en åben favn 
ved hjemkomsten, hver gang det 
gik galt derude – når man var på 
vej til at blive væk fra det hele.

Nåden finder os uanset hvad. 
Hvad enten vi er blevet væk, el-
ler går derhjemme og sparker i 
jorden i ren og skær misundelse, 
over alt dét de andre får, og som 
jeg går glip af. Så mens vi måske 
går i mørket, så vil nåden på et 
tidspunkt finde os. Gud, vores 
himmelske far vil ALTID kom-
me os i møde. På et eller andet 
tidspunkt. Finde og favne mig 
med kærlige ord hvisket i øret: 
Mit barn, du er altid hos mig, og 
alt mit er dit.

Mange har forsøgt sig i tidens løb 
med at komme med bud på, hvad 
Guds nåde er. Mange har gjort 
det godt: Lige fra Rembrandt 
over Astrid Lindgren, men ingen 
har gjort det som Johannes Møl-
lehave i den salme, vi skal synge 
efter prædikenen. Amen.

Trine Gjørtz’ afskedsprædiken
Sydmors Pastorat - 3. søndag efter trinitatis - 28. juni 2020
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

SEPTEMBER
Tirsdag d.  15.  kl. 16.00:  Valgforsamling i Vester Assels Forsamlingshus.

Tirsdag d.  15.  kl. 19.00:  Valgforsamling i Øster Assels-Blidstrup sogne.

Tirsdag d.  15.  kl. 20.00:  Valgforsamling i Vejerslev sogn i Menighedshuset i Vils. 

Søndag  d.  20.  kl. 19.00:   Høstgudstjeneste i Vejerslev kirke. Efterfølgende kaffe.

Søndag  d.  27.  kl. 19.00:   Høstgudstjeneste i Vester Assels Kirke.  
Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.

OKTOBER
Tirsdag  d.  20.  kl. 19.30:  Sangcafé i Menighedshuset i Vils.

NOVEMBER
Søndag  d.  1.    Øster Assels kl. 14.00. Vejerslev kl. 16.00: Allehelgensdag.

Søndag  d.  8.  kl. 14.00:  Teatersalsgudstjenesten i Morsø teatersal.

Søndag  d.  29.  kl. 14.00:   Adventsfest i Vejerslev kirke med luciaoptog.  
Efterfølgende fest i Vils fritidscenter.

DECEMBER
Torsdag  d.  3.  kl. 19.00:   Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke med luciaoptog.  

Efterfølgende fest i forsamlingshuset.

Hvem er præst i efteråret 2020? 
v. provst Mette Moesgaard Jørgensen

Da sognepræst Trine Gjørtz fortal-
te, at hun skulle til Aarhus Stift og 
være præst fra 1.juli 2020, stod vi 
pludselig med en opgave. Der skal 
findes en ny/anden præst til de fire 
sogne, som udgør Sydmors pastorat.

Desværre er der mangel på præster 
– og det er ikke bare en geografisk 
udfordring, vi har i Nordvestjyl-
land. Det er et landsdækkende pro-
blem, at der for tiden går flere præ-
ster på efterløn og pension end der 
uddannes nye. Lige nu er forskellen 
på ca. 70 præster. Prognoserne pe-
ger på, at det om 10 år er over 400.

Vi skal altså kunne »lokke« en 
præst hertil fra et andet sogn/pa-
storat eller satse på, at en af de ny-
uddannede, som går på Pastoralse-
minariet i efteråret, får lyst til (og 
mod på) at søge en stilling på Mors. 
Vi skal arbejde på at gøre embe- 

det både attraktivt og bæredygtigt.

Det tager tid at ansætte en præst – 
gennemsnitligt 3 måneder. Derfor 
er det mest realistisk, at stillingen 
bliver slået op i efteråret med ansæt-
telse pr. 1.januar 2021.

I mellemtiden passes sognene af na-
bopræsterne: Vejerslev – sognepræst 
Peter A. Noer; Øster Assels-Blid-
strup – sognepræst Steen Sunesen; 
Vester Assels – sognepræster i Syd-
vestmors pastorat Anna-Marie Sloth 
og Christian Rønlev Berwald. Deres 
kontaktinformation står her i bladet.

Det betyder, at pastoratets guds-
tjenester engang imellem ligger  
på andre tidspunkter, end I har 
været vant til. Sådan må det  
være, når præsterne skal jonglere 
med kalenderen. Men det er vig-
tigt, at I, ved at komme til guds-
tjenesterne, viser, at der stadig er  
et grundlag for at have kunne byde 

en præst velkommen til pastoratet.

Jeg håber, I vil tage godt i mod 
præsterne, som hjælper i denne si-
tuation, som er uvant for alle. 

Mht. konfirmandundervisningen i 
efteråret, så arbejder jeg stadig på en 
løsning. Konfirmanderne vil blive 
undervist – men af en person, som 
ikke er præst. Vedkommende vil dog 
være under supervision af en præst. 
Der vil komme nærmere (Ugeavis, 
Facebook) i slutningen af august. 
Efter aftale med skolerne, er første 
undervisningsdag den 6. oktober.

Peter Albek Noer 
tlf. 2323 1034, pno@km.dk

Steen Sunesen 
tlf. 3031 9762, ssu@km.dk

Anna-Marie Sloth  
tlf. 2274 1552, ams@km.dk

Christian Rønlev Berwald  
tlf. 2762 8463, chrbe@km.dk
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EN ULYKKE KOMMER SJÆLDENT ALENE
I kølvandet på at Trine er rejst til Trige-Ølsted-Spørring Pastorat, er der yderligere 
sket det, at vores kirkesanger, Karin Røntved, har opsagt sin stilling pr. 31. juli. 
Hun er færdiguddannet nu, og kan ikke bestride både fuldtidsjob i Aarhusområdet 
og være kirkesanger på Mors. 

Ligeledes har Mette opsagt sin stilling som kirkesanger i Vester Assels, også pr. 31. 
juli. Hun fortsætter heldigvis som organist i Vejerslev, Øster Assels og Blidstrup.

Vi har ansat en midlertidig vikar, Mia Bjerregaard Nielsen, som har sagt ja til at 
hjælpe os som kirkesanger i alle fire kirker, indtil vi kan få opslået stillingen. 

Tag godt imod Mia.

Alt har sin tid, alting får en ende... 
I dette tilfælde kom »enden« bag på menigheds-
rådene. Vi troede at Corona-krisen, ville være det, 
som gav os flest grå hår i 2020, men ingen ken-
der dagen før solen går ned, og vi kendte heller 
ikke noget til det, som var un-
der optræk i foråret. Det trak i 
langdrag på grund af Corona, så 
det kom lidt pludseligt på: vo-
res præst, Trine, havde søgt og 
fået nyt embede i Trige-Ølsted-
Spørring Pastorat i nærheden 
af Aarhus. Og allerede fra den 
1.7.2020. 

Som om det ikke var nok, så 
tog hun redaktøren af kirkebla-
det, Henrik, med sig. Faktisk 
er hans arbejde grunden til, at Trine i det hele taget 
søgte nyt embede. Det tog simpelthen alt for meget 
kostbar fritid at pendle til Aarhus. Det kan vi jo 
sagtens forstå, men vi er nu kede af at miste vores 
præst. Det hele blev ikke gjort nemmere af Corona.

Normalt ville vi have holdt en afskedsreception for 
alle som et åbent hus-arrangement, men det satte 

forsamlingsforbuddet en stopper for, så der var kun 
mulighed for 50 indbudte personer. Det betød, at 
menigheden var nødt til at tage afsked med Trine 
og Henrik på anden vis, og en del havde valgt at 

komme til kirke. Heldigvis 
var det rimeligt vejr, så man 
kunne sidde udenfor og via 
højtalere følge Gudstjene-
sten.

Det, at Trine og Henrik 
rejste, får imidlertid mange 
konsekvenser.
Det betyder, at det kirkeblad 
du sidder med i hånden, er 
en noget amputeret udgave. 

I skrivende stund er der in-
gen aftaler helt på plads om konfirmandundervis-
ning, minikonfirmander eller andre af vores sæd-
vanlige aktiviteter, så vi må i vid udstrækning 
benytte os af digitale medier: 
Facebook og www.sydmorspastorat.dk samt opslag 
de sædvanlige steder efterhånden som muligheder-
ne åbenbarer sig.
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AKTIVITETER

STØT MED MOBILEPAY
Med MobilePay er det nemt at donere penge 
til vores forskellige indsamlinger, f.eks. til 
Skjult Nød på Sydmors. Nummeret er: 89454.

SANGCAFÉ 

Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30
Corona lærte os noget om at synge sammen. 
Det er for længst blevet en tradition, at vi 
mødes i Menighedshuset i Vils til en aften i 

sangens tegn. Vi skiftes til at foreslå, 
hvad vi skal synge. Og det plejer at 

blive en dejlig blanding af gam-
melt og nyt. Med plads til snak 

og latter mellem sangene – 
og der er ost og rødvin 
undervejs til 30 kroner. 
Vel mødt til en hyggelig 

sangaften.

ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE

Igen i år arrangerer nogle af øens præster en an-
derledes gudstjeneste for hele familien.

Teatersalsgudstjenesten i Morsø teatersal  
søndag den 8. november kl. 14

ADVENTSFEST  
I Ø. ASSELS

Selv om meget er nyt, er der heldigvis også me-
get, der stadig bliver ved det gamle.

Adventsfesten er den gode, dejlige, festlige 
indledning til julen, hvor børnekoret går lu-
ciaoptog i kirken, og bagefter er der fest i for-
samlingshuset med sang, leg, julemand, og 
selvfølgelig også lidt godt til ganen – æbleski-
ver og andet rart.

Så husk at sætte  
kryds i kalenderen  
torsdag den  
3. december!

JULEAFSLUTNING  
FOR SYDMORS SKOLE 

OG BØRNEHUS
Helt som sædvanlig bliver der en speciel jule-
afslutning i kirken, men pga. præstesituationen 
ligger det endnu ikke fast. Tidspunktet kom-
mer senere.FØRSTE SØNDAG  

I ADVENT I VEJERSLEV 
Vi starter med gudstjeneste i kirken. Børneko-
ret medvirker og synger et par sange. Vi afslut-
ter med luciaoptog, hvorefter festlighederne 
fortsætter i Vils fritidscenter. Her vil der være 
dans om juletræ og hyggeligt samvær som van-
ligt. Se i øvrigt opslag hos byens butikker.
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VALG TIL MENIGHEDSRÅD
Valgmøde den 15. september

I skrivende stund er det sommer. 
Alligevel drejer tankerne sig indi-
mellem om det, der skal ske i løbet 
af det kommende efterår, for det 
er i år, der er valg til menig-
hedsrådet.

I Vejerslev har tre af medlemmer-
ne, Anny Nielsen, Elin Vilsgaard 
og Karen Marie Villadsen, valgt at 
træde ud af rådet, for at kunne hel-
lige sig andre vigtige opgaver i li-
vet. Til alle skal lyde en kæmpestor 
TAK for indsatsen. Der skal vælges 
tre nye medlemmer til rådet. 

Der er valgmøder over hele landet 
den 15. september. I store træk er 
forløbet således, at der torsdag den 
15. september 2020 kl. 20 vil være 
valgforsamling i Menighedshuset, 
Smedebjergevej i Vils. Alle inte-
resserede er velkomne, men kun 
medlemmer af folkekirken med 

valgret i Vejerslev sogn har tale- og 
stemmeret. 

Valgretten udøves ved personligt 
fremmøde. Der kan dog stemmes 
ved fuldmagt, hvis man som væl-
ger er indlagt på sygehus, indsat 
i fængsel, bor på plejehjem eller i 
beskyttet bolig, boformer for voks-
ne med handicap og almene ældre-
boliger. Fuldmagten skal være på 
den af kirkeministeriet godkendte 

blanket, og afleveres til valgbesty-
relsen. 

På mødet redegøres for menig-
hedsrådets opgaver og kompeten-
cer samt arbejde siden sidste valg. 
Reglerne for valget gennemgås. 
Kandidater opstilles, og der fore-

tages valg ved hemmelig, skriftlig 
afstemning. 

Se evt. mere på kirkeministeriets 
hjemmeside www.km.dk 

Det nye menighedsråd træder i 
funktion ved starten af det nye 
kirkeår dvs. 1. søndag i advent, og 
konstituerer sig på det første ef-
terfølgende møde. Vi ser i menig-
hedsrådet frem til et godt valg og 
et nyt menighedsråd, der ligesom 
det afgående sætter samarbejdet i 
højsædet. 

Anny Nielsen,  
formand, Vejerslev Menighedsråd

Redaktion:  Gunhild Olesen Møller.......................... tlf. 2332 9210 ............ gunhildom@gmail.com
 Birgitte Landgrebe-Nielsen ................... tlf. 9776 4265 ............ b.e.landgrebe@mail.tele.dk
 Anny Nielsen ........................................ tlf. 2711 2907 ............ annyehn@gmail.com
 Kirkebladet udgives af menigheds rådene

Stof til næste kirkeblad (januar, februar, marts) afleveres hos redaktionen  
senest tirsdag d. 3. november. Kirkebladet omdeles i uge 50.

DIGITALE KIRKEGÅRDSKORT
Øster Assels-Blidstrup Menighedsråd er gået i gang med et projekt, hvor 
vi vil undersøge mulighederne for og omkostningerne ved at få lavet digi-
tale kirkegårdskort over vores kirkegårde.

Vi har været i kontakt med et menighedsråd, der har gode erfaringer med 
det firma, som vi nu har taget kontakt til.

Selve projektet vil ikke have den store indflydelse på sognets menighed, 
men det vil være en stor lettelse for graverne, når det er indarbejdet, og 
der er god integration til det kirkegårdssystem, som vi anvender.



Kirkebilen 
(bestilles dagen før)

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
 9. sept. kl. 11.00  Noer

Vejerslev Ældrecenter
 8. sept. kl. 14.30  Berwald
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September Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag 6.
13. s. e. trinitatis

10.15 AMS
Høstgudstjeneste

Lørdag 12. TG Konfirmation 

Søndag 13.
14. s. e. trinitatis

Søndag 20.
15. s. e. trinitatis

19.00 SSU
Høstgudstjeneste

Søndag d. 27.
16. s. e. trinitatis

19.00 AMS
Høstgudstjeneste

Oktober
Søndag 4.
17. s. e. trinitatis

19.00 
SSU

Lørdag 10. 14.00 AMS – Vielse

Søndag 11.
18. s. e. trinitatis

10.15 
SSU

Søndag 18.
19. s. e. trinitatis

10.15 
PAN

Søndag 25.
20. s. e. trinitatis

9.00 
CRB

November
Søndag 1.
Alle Helgens dag

16.00 
PAN

14.00 
SSU

Søndag 8.
22. s. e. trinitatis  14.00 Teatersalsgudstjeneste

Søndag 15.
23. s. e. trinitatis

? 
CRB

Søndag 22.
24. s. e. trinitatis

10.15 
SSU

Søndag 29.
1. s. i advent

14.00 PAN
Aventsgudstj. m. Lucia

December
Torsdag 3. 19.00 SSU

Aventsgudstj. m. Lucia

Søndag 6.
2. s. i advent

9.00 
AMS

Søndag 13.
3. s. i advent
Lucia dag

10.15 PAN

Søndag 20.
4. s. i advent

10.15 
SSU

Torsdag 24 
Juleaften 11.00 13.00 15.30 14.15

Fredag 25
Juledag 9.00 PAN

Søndag 27.
Julesøndag

9.00 
AMS
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