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GUDSTJENESTER
JANUAR
- 1. Nytårsdag
		 14.00 S
 ejerslev. Indsamling til Det danske
Bibelselskab.
- 6. Helligtrekongers Søndag
		 14.00 S
 ejerslev. Børnegudstjeneste med
Skolekor. Pizza i sognehuset.
- 13. Første søndag efter Helligtrekonger
		 10.15 Jørsby. Vintertrav.
- 20. Anden søndag efter Helligtrekonger
		 19.30 Sejerslev. Peter Østerby-Jørgensen.
- 27. Tredje søndag efter Helligtrekonger
		 10.15 Sejerslev
		 14.00 Ejerslev
FEBRUAR
- 3. Fjerde søndag efter Helligtrekonger
		 10.15 Ejerslev
- 10. Sidste søndag efter Helligtrekonger
		 10.15 Sejerslev

MARTS
- 3. Fastelavn Søndag
		 10.15 Ejerslev
		 13.30 S
 ejerslev Kirke. Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Nordmorshallen.
- 10. Første søndag i Fasten
		 10.15 Sejerslev
- 17. Anden søndag i Fasten
		 10.15 Jørsby
- 24. Tredje søndag i Fasten
		 10.15 Sejerslev
- 31. Midfaste Søndag
		 19.30 Ejerslev. Peter Østerby-Jørgensen.
APRIL
- 7. Mariæ Bebudelsesdag
		 9.00 Ejerslev
10.15 Sejerslev

- 17. Søndag Septuagesima
		 19.30 Jørsby
- 24. Søndag Seksagesima
		 14.00 Sejerslev. Peter Østerby-Jørgensen.

Sognepræst Peder Hald Jensen, Sejersvej 48,
Sejerslev, 7900 Nykøbing M, tlf. 9775 1022,
e-mail: phj@km.dk. Mandag fridag. Fri 18.-21.
januar; 22.-25. februar; 29.-marts-1. april; afløses af sognepræst Peter Østerby-Jørgensen, der
har telefonnummeret 9774 1076 og e-mailadressen pej@km.dk.
Formænd: Sejerslev: Henning Bang Nielsen,
Søgårdsvej 20, Sejerslev, 7900 Nykøbing M, tlf.
2125 4838, e-mail: ins5185@vikingdanmark.
dk. Ejerslev-Jørsby: Ove Bisgaard, Hulhøjen
31 B, Ejerslev, 7900 Nykøbing M, tlf. 9775 1072,
e-mail: ovebisgaard@mail.dk.
Organist: Sejerslev, Ejerslev og Jørsby: Ruth
Dissing, Paradisvej 2, 7950 Erslev, tlf. 9774
1536, mobil 2165 8436.

Gravere: Sejerslev: Inger Marie Nielsen, Søgårdsvej 20, Sejerslev, 7900 Nykøbing M, mobil
2183 8700, e-mail: sejerslevkirke@gmail.com.
Ejerslev og Jørsby: Poul Roesen, Kongevejen
66, Ejerslev, 7900 Nykøbing M, mobil: 2337
0970, e-mail: roesen@vand-natur.dk.
Kirkeværger: Sejerslev: Jens Peter Holm,
Nørre Smedievej 7, 7900 Nykøbing M, tlf. 5120
7391, e-mail: fam.holm@godmail.dk. Ejerslev
og Jørsby: Annine Toft, Ejerslevvej 57, 7900
Nykøbing M, tlf. 9775 1563, e-mail: aninet@outlook.dk.
Stof til kirke- og sognebladet for april-juni 2019
skal være Poul Bak, Dronningevænget 7, 7900
Nyk. M, e-mail: poulandreasbak@gmail.com, og
sognepræsten i hænde senest den 5. marts 2019.
Kirkebladet redigeres af Poul Bak og sognepræsten.

Mødekalender
Hvis intet andet er anført, begynder arrangementerne kl. 19.00.
JANUAR
On. d. 23. og to. d. 24. Bibelkursus i Frøslev.
	ved Henri Jensen, Silkeborg. Emne:
Paulus.
To. d. 31.	Sogneaften med Triorose bestående
af de dygtige musikere Søren Mønsted, guitar, Linda Larsen, fløjte, og
Flora Delcour på violin. De vil give en
inspirerende præsentation af salmedigteren Thomas Kingo.
FEBRUAR
To. d. 21.	Indre Mission på Mors indbyder til
kredsgeneralforsamling i Nykøbing
Mors Missionshus.
To. d. 28.	Sogneaften i Sognehuset. Tidligere
redaktør af Morsø Folkeblad Leif Kristiansen fortæller om sit liv og synger
til. Menighedsrådene indbyder.
MARTS
Lø. d. 16.	Kl. 10.00 kredsdag fælles med Skive
i Nykøbing ved valgmenighedspræst
Massoud Fouroozandeh, Odense. Indre Mission på Mors og i Skive indbyder.
To. d. 28.	Sogneaften på Nordmors Friskole
med Iben Krogsdal og Morten Skovsgaard om børneopdragelse, dannelse og værdier. Menighedsrådene og
Nordmors Friskole indbyder.

Fastelavnsfest

Fastelavnsfest i Sejerslev søndag den 3. marts
2019. Vi begynder i Sejerslev Kirke kl. 13.30,
hvorefter vi går om i Nordmorshallen og slår
katten af tønden og drikker kaffe. Alle er velkomne.
Kom festligt udklædt – også i kirken – og tag
forældre og bedsteforældre med. Eventuelle
spørgsmål kan rettes til Festudvalget IF Nordmors v/ Thomas Jensen, tlf.: 9775 2484 og 4096
3884.
Venlig hilsen
Menighedsrådene og IF Nordmors

Morsø Kirkehøjskole vinter og forår 2019
Onsdage kl. 10.00 - 11.50
Den 9. januar: Bodil og Leif Kristensen, Nykøbing: Hjælp til undervisning og skoler i Nepal.
Bodil og Leif Kristensen er medlemmer af Himalayan Project, en forening med ca. 350 medlemmer. Et af dens mål er at hjælpe børn i Solukhumbo (i Nepal) til at komme i skole. De har
gennem flere år undervist lærerne i området i,
hvordan man kan inddrage børnene mere i undervisningen. Gennem ord og billeder vil de beskrive, hvordan det er at rejse til fjerne dele af
Nepal og derefter komme nærmere ind på undervisningen og skolerne.
Den 16. januar: Pastor Lone Olsen, Frøstrup:
”Og glædelig er hver en dag” – om glæde.
Foredraget vil belyse, at glæde er et grundvilkår
i livet – og som sådan helt forskellig fra lykke.
Og at lidelse og glæde ikke er hinandens modsætninger. Foredraget vil blive krydret med fortællinger.
Den 23. januar: Pastor Lisbeth Smedegaard
Andersen, København: Hvor ordene ikke rækker.
Arne Haugen Sørensen er en af vore mest betydelige kirkekunstnere. Siden de første altertavler omkring 1990 har han udsmykket mange kirker både med glasmosaikker, keramik og
altertavler, der med deres dristige farver taler
ind i gamle og nye kirkerum og understreger det
dramatiske aspekt i Biblens beretninger. Dertil
kommer hans markante evne til at nytolke de
gamle kristne motiver, så man får øjnene op for
nye sider i evangeliet. I dette billedforedrag vil
der blive vist eksempler på den udvikling, der er
sket siden den første kirkeopgave i 1989 og frem
til nogle af de nyeste værker.
Den 30. januar: Lektor Jørgen Kjærgaard,
Lyngby ved Svankjær: Er folkekirken alt for –
lidt – selvoptaget?
Er folkekirken ved at miste sig selv i forsøget
på at komme folk i møde, som – måske netop
af samme grund – ikke gider tage kirken alvorligt. Hvad er i grunden kirkens kendetegn, og på
hvad skal den kendes? Disse spørgsmål vil foredraget drøfte og give et bud på.
Den 6. februar: Sogne- og studenterpræst
Lene Crone Nielsen, Odense og Ryslinge: Hildegard af Bingen.

I 1142 skrev den tyske benediktinernonne, abbedisse og teolog, Hildegard af Bingen (10981179) sit første store værk ”Scivias”, som betyder
”Kend Herrens veje”. Hildegard blev kendt – og
anerkendt – i sin samtid som ”Guds talerør i
verden”. Udover at skrive bøger om teologi skrev
hun også bøger om lægevidenskab og komponerede musik, og hendes berømmelse rakte langt
ud over klostrets mure. Hun var på alle måder
en usædvanlig kvinde, som også i dag fascinerer
mange mennesker. I foredraget vil der blive fortalt om hendes liv og hendes værk, og om hendes
særlige rolle som Guds udvalgte profet.
Den 13. februar: Vinterferie.
Den 20. februar: Frans Kappel Øvre; Nykøbing: Landskabsbilleder fra Mors og Thy.
Den 27. februar: Pastor Ejnar Stobbe, Silkeborg: Katharina von Bora – Luthers hustru og
ægteskab.
Historien om Luthers ægteskab med ”Kathe” er
både morsom, bevægende og lærerig. På en underholdende og tit morsom måde fortæller den
meget centralt om Reformationens genopdagelse af den kristne tro og opvurdering af det almindelige menneskeliv. Foredraget blev til som
et bidrag til 500 års jubilæet for den lutherske
reformation 31. oktober 2017.
Den 6. marts: Museumsdirektør Anders Have
Espersen, Nykøbing: Højdepunkter fra Mors –
Lad genstandene fortælle.
I mange år har museumsgenstandene på Dueholm Kloster stået mere eller mindre uformidlet
hen i udstillingerne. I forbindelse med de senere
– og kommende – års oprydninger og moderniseringer på museet er formidlingen af genstandenes baggrund og fortællinger nu kommet i
højsædet. I dette foredrag præsenteres en række
af de historier, der er forbundet med de mange interessante genstande fra fortiden på Mors,
bl.a. om et par briller, der har tilhørt manden
bag vores nationalsang, en spøjs toiletpotte foræret som bryllupsgave, og en tekande i sølv, der
blev givet i erindringsgave til en kontroversiel
præst fra Sejerslev. Foredraget vil naturligvis
være rigt illustreret.
Den 13. marts: Pastor, dr. theol. Kaj Mogensen, Morup Mølle: Ateisme og kristendom, belyst ud fra H. C. Andersens og I. P. Jacobsens

forfatterskaber.
Den 20. marts: Forstander Jens Maibom Pedersen, Aarhus: ”Mennesket er ingen ø – perspektiver på liv og tilværelse”.
Foredraget vil med afsæt i historier og fortællinger indfange et helt grundlæggende og afgørende
perspektiv ved vores fælles liv og tilværelse: Vi
er ikke alene. Mennesket er ingen ø, men en del
af en fælles verden, et fælles liv, et fællesskab. At
det forholder sig sådan – at mennesket er vævet
ind i andre menneskers liv og færden – er naturligvis en påstand. Men sådan én af slagsen, der
ikke er til at komme uden om. Og hvorfor skulle
man? Til gengæld kunne man passende overveje, hvilken betydning det får, at vi mennesker er
overladt til … hinanden!

Fødte og døbte

Anja Kjær Vester og Lars Thybo Toft har den 24.
november ladet en datter døbe ”Frida Toft Vester” i Sejerslev Kirke.
Tina Hvass Brusgård har den 1. december
født en datter.

Døde og begravede

Ejvind Dybdal er død den 11. september. Begravet på Ejerslev Kirkegård.
Niels Holger Olsen er død den 19. september.
Bisat i Sejerslev Kirke.
Berit Kjær Vester er død den 13. oktober. Bisat i Sejerslev Kirke.
Ole Mikael Damgaard Jensen er død den 16.
oktober. Begravet ved Ejerslev Kirke.
Karin Pedersen er død den 6. december.

SOLSORTEN

Mennesket er mere end natur
Af Knud Nyboe Rasmussen,
tidl. sognepræst i Skive.
Jakob Knudsen drages – vemodigt – mod naturens ”hemmelige lykke”. Alligevel véd han bedre
end mange, hvad det er, der hindrer mennesket
i at gå op i en højere enhed og helhed med naturens liv. Det fremgår af et billede med en solsort,
som han engang under en spadseretur mødte i
et skovbryn: ”Hvor jeg elsker dig, solsort. Den
verden, der bliver omkring dig, når du viser dig.
Denne tilværelsens hemmelige lykke! Du ejer
den på din måde. Du er født i den. Du kommer

inde fra den.” Men så tilføjer Knudsen det i denne sammenhæng afgørende: ”Jeg skal vejen om
ad nådens Gud og døden for at nå derhen virkeligt. Hils ham fra mig, solsort, hils ham, Skaberen! Jeg skal nok nå det – fuldvågent, virkeligt.
Men nu drømmer jeg om det, solsort, jeg drømmer, at jeg er som dig!”
Vejen om ad nådens Gud. Det er vejen til livet,
den eneste, der findes og er virkelig (dvs. uden
drøm og illusion) for det skyldige og dødelige
menneske, som ikke kan identificere sig med naturens ubrudte og ubekymrede liv, men ”finder
sin nærmeste lighed med de træer, hvis stammer
er mærket med skovmandens økse, at de skal
fældes til efteråret”.
Det er derfor og ikke på grund af nogen idealistisk rest, at Knudsen blankt må afvise naturalismens naturevangelium, ifølge hvilket et
menneske skulle kunne leve som et rent og skært
naturvæsen, ja, som forkynder, at ”dette liv er
virkeligt det evige liv, denne verden er i sandhed
guddommelig, er Gud selv”.
Naturalismen i denne forstand, forstået som
naturreligion, er nemlig dybest set selv unatur,
for så vidt som den er én stor flugt fra nogle af
menneskelivets afgørende grundvilkår: tiden,
skylden, angsten og døden.
Den form for naturalisme, man skulle måske
snarere sige natursans og naturglæde, som Jakob
Knudsen vedkendte sig, ja, fandt var en nødvendighed, den mødte han ikke i det panteistiske,
religiøse natursværmeri. En af hans romanfigurer siger: ”De (natursværmerne) kender (kun)
naturglæde som panteistisk fortabelse eller henrykkelse i naturstemning”. ”Men den egentlige,
virkelige naturglæde, den med de tusinde, krydrede dufte, med de utallige fine og dog så forskellige nuancer – hvor skulle de kende den? – de
kender jo i virkeligheden naturen så lidt.”
”Jeg mener i det hele, at vi må krydse os frem
mod den kristelige fuldkommenhed, med store
slag, så store, at vi får hele naturalismen med
ombord – men selvfølgelig uden at tilbede naturen, – vi må jo ikke føre afguder med os på rejsen”, siger en af personerne hos Jakob Knudsen.
Den sidste afgrænsende bemærkning røber
bag naturforståelsen en luthersk kristendom,
der véd, at et menneske ”over alle ting”, altså
også over naturen, ”skal frygte og elske Gud og
stole på ham” (jfr. Luthers forklaring til det 1.
bud i den lille katekismus).
Ikke afguderi, hvor noget jordisk, fx naturen
absoluteres og guddommeliggøres, heller ikke

livsflugt, hvor det jordiske forflygtiges eller måske ligefrem forsages, men et kristenmenneskes
frihed til – med Guds fred og mod – at leve på
jorden, i timeligheden og ufuldkommenheden,
uden at skulle være slave af den eller gøre noget
i den til sin gud, det er sagen og kernen i Jakob
Knudsens forståelse af, hvad det vil sige at være
menneske på jorden.
Redigeret af Peder Hald Jensen

Forsamlingshuset

Vi har afholdt generalforsamling. Det har betydet en del udskiftninger i bestyrelsen. Det er de
unge, der nu tager over. Det skal nok blive godt.
De har mod på mere.
Den nye bestyrelse:
Sara Odgaard: Formand (51743777)
Marie B. Nielsen: Kasserer
Karin Peitersen: Sekretær
Preben Andersen
Else Rasmussen
Udlejning af huset: 51743777 (Sara)
Tak til Gerda, Ove og Sigfred for godt arbejde i
bestyrelsen i mange år.
Sæt kryds i kalenderen den 2. februar. Da har vi
dilettantforestilling. Generalprøve kl. 13.30. Efter forestillingen er der kaffe og boller med pålæg. Forestilling kl. 18.00. Bagefter er der stort
tag-selv-bord med kød, salat, kartofler m.m.
Derefter fin musik til dans.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Forsamlingshuset

Onsdagsklubben

Program for Onsdagsklubben for foråret 2019.
Samles på onsdage i Aktivitetshuset kl. 14.00.
9. januar: Hygge.
16. januar: Morsø Spillemænd.
23. januar: Østerby Jørgensen.
30. januar:	Hanne og Ib Berg fortæller om Islandstur.
6. februar: Spisning kl. 12.00 (Tilmelding).
13. februar: Eske Pedersen, musik.
20. februar: Banko.
27. februar: Ejvind Thomsen underholder.

6. marts:
Frelsens Hær.
13. marts:	Besøg på Perlen kl. 12.00 (Tilmelding).
20. marts: ?
27. marts: Karin Andersen underholder.
3. april:
Peter Olsen, musik.
10. april:	Afslutning med spisning kl. 12.00
(Tilmelding).
Alle er hjertelig velkomne.
Else R.: 97517296
Karen: 29807860
Else J.: 97751035

Husholdningsforeningen

Tak for jeres opbakning i året, der gik, 2018.
Programmet for foråret er:
7. januar 2019 kl. 18.30: Spisning og hygge i Aktivitetshuset. Tilmelding til Gerda senest den 3.
januar på tlf. 9775 1164.
19. februar: Besøg på Radio Limfjord i Bjergby
kl. 19.30. Afgang fra Aktivitetshuset kl. 19.00.
19. marts: Besøg på Bageriet i Karby. (Kagebord
kl. 19.00). Tilmelding senest den 15. marts på tlf.
3095 4769. Afgang fra Aktivitetshuset kl. 18.15.
God vinter til jer alle.
Venlig hilsen,
Bestyrelsen

Projekt Åben Nordmors

Handel på Nordmors
Skiltning
Flyers/info
Åbne huse til salg
Unik og rustik natur
Søerne
Stisystemer
Fjordfiskeri
Kunst og kultur
Udstillinger
Kunst i gaderne
Sundhed
Mountainbike
Vinterbadning
Paraglidning

Sommerfest
Åben By – Vi lukker Sejerslev
den 9. og 10. august 2019

Status på ”Projekt Åben Nordmors”
Handel på Nordmors
Vi er endelig blevet indbudt til et møde med
kommunen vedrørende permanente skilte.
Arbejdet med at udfærdige informationsmaterialer til henholdsvis tilflyttere og turister foregår
og vil være færdig i første kvartal 2019.
Til foråret arrangeres ”Åbne huse” på Nordmors
den første søndag i hhv. april, maj og juni.
Her inviterer vi alle interesserede til Nordmors
via store dobbeltsidede annoncer i Morsø Folkeblad og på Facebook. De, der har hus til salg,
skolen, børnehaven og alle forretningsdrivende
åbner dørene kl. 12 – 16.
Sparekassen Frøslev Mollerup laver et ”Nordmorslån” og står til rådighed, hvis man har
spørgsmål i løbet af alle 3 søndage.
Vores 3 ejendomsmæglere på øen er sikkert med
på ideen.
Kunst og kultur
Vi har søgt om penge ved LDR til et kunstprojekt
med glaskunst i gaderne, hvor vores allesammens ”Luffe” forhåbentlig vil indgå.
Vi får et svar medio januar.
Unik og rustik natur
Vi forventer, at søerne bliver solgt hen over vinteren, så vi derefter kan finde ud af, hvor der bliver mulighed for fugleudkigstårne mv.
Herefter vil der også være mulighed for at se på
udbygningen af vores stisystemer.
Limfjordsrådet har igangsat et projekt vedr. havørredfiskeri i Limfjorden som turistmål.
Sundhed.
I skrivende stund undersøges, om det er muligt
at lave en mountainbikebane i molergraven på
Skarrehavevej.
Ligeledes undersøges, om det er muligt at
etablere omklædnings- og saunafaciliteter på
P-pladsen ved Kraghøj.
Vi efterlyser en eller flere paraglidere, for at få
noget mere info om diverse behov.
Vi har søgt om penge ved LDR til en ny badebro.
Vi får svar medio januar.

Åben By – Vi lukker Sejerslev
Der er afholdt brainstormingsmøde i efter-året,
hvor alle interesserede var indbudt. Alle foreninger skal vende tilbage til Anette Stagstrup
inden 1. februar med forslag til, hvilke aktiviteter de gerne vil byde ind med til sommerfesten.
Husk følgende datoer:
2. februar: Dilettant i forsamlingshuset
Marts: Ølsmagning i forsamlingshuset
18. marts: Generalforsamling i beboerforeningen – nu med show
31. marts: Store oprydningsdag
7. april: Åbne Huse på Nordmors
5. maj: Åbne Huse på Nordmors
2. juni: Åbne Huse på Nordmors
23. juni: Sct. Hans aften med grill, taler, sang,
bål og musik i teltet på Ejerslev Havn
29. juni: Kræmmermarked og Havnefest
9. og 10. august: Sommerfesten ”Åben By – Vi
lukker Sejerslev”
Mvh.
Anette Stagstrup

Hjertestarteren

Følgende kan kontaktes, hvis man har brug for
hjælp i forbindelse med hjertestarteren:
Flemming Andersen: 21247413
Jytte Andersen: 23639129
Thomas Jensen: 97752484
Kim Sørensen: 27853827

Stof til Kirke- og Sognebladets næste nummer
skal være sognepræsten eller Poul Bak, Dronningevænget 7, 7900 Nykøbing Mors, email:
poulandreasbak@gmail.com, i hænde senest
den 5. marts 2019.

Telefonliste
Alm. Brand/
P. C. Pedersen.................... 97751100/ 21693616
Auto-værksted / Stensgaard................. 97751529
Benefit4U...............................................21124441
Feggesund Kro...................................... 97751032
Galleri Hesselbjerg..............................30260344
Gavebutikken Nice4U............................21124441
Gerlis Camping..................................... 97751093
Kurts Montage......................................25154396
LG Bygningsservice, Lars Grandjean.. 23239289
Min Købmand....................................... 97751005
Naturfriskolen Nordmors..................... 51919876
Nordmors Fritidscenter......................... 97751717
Nordmors Murerforretning: Preben....97752023
og 20235514. Nicolai........................... 24426995
Nordmors Revision................................97751136
Sejerslev Bager...................................... 97751001
Sejerslev Malerværksted.......................21124441
Sejerslev Smed.......................................97751041
SFO på Naturfriskolen......................... 93989722
SK Transport (Sand og grus)................24614037
Stensgaard El........................................ 97751476
Thisted kloakservice, Morsø afd.......... 97744133
TopDanmark/Anders Dybdal.............. 97751188
TS Multiservice
v/Torben K. Sørensen..........................51909019
Tømrer Egon Nielsen....... 97751557 / 21708000
Tømrer Gert Rettig...............................25672222
Tømrer Martin Vester...... 97751681 / 20656788
Viggo Mouritsen................97751205 / 24613955
Vognmand
K. E. Søndergaard............. 97751460 / 21686490
VVS Blikkenslager
K. Nielsen............................ 97725025 23620939

