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GUDSTJENESTER

KIRKE- OG SOGNEBLAD FOR SEJERSLEV, EJERSLEV OG JØRSBY: APRIL, MAJ OG JUNI 2019

APRIL
 - 7. Mariæ Bebudelsesdag
  9.00 Ejerslev
  10.15 Sejerslev
 -14. Palmesøndag
  10.15 Sejerslev 
 - 18. Skærtorsdag
  17.00  Sejerslev. Spisning i sognehuset. 

Tilmelding senest fredag den 12. april 
til Hanne Toft på mobilnr. 20576520 
eller e-mail: hanne_arne@toft.mail.
dk. Spisningen er gratis.

 - 19. Langfredag
  10.15 Ejerslev
 - 21. Påskedag
  9.00 Ejerslev
  10.15 Sejerslev
 - 22. Anden Påskedag 
  14.00 Jørsby. Peter Østerby-Jørgensen.  
 - 28. Første søndag efter Påske
  19.30 Sejerslev. Peter Østerby-Jørgensen.
MAJ
 - 5. Anden søndag efter Påske
  10.15 Ejerslev
 - 12. Tredje søndag efter Påske
	 	 10.15	Sejerslev.	Konfirmation.
 - 17. Bededag
  10.15. Jørsby

 - 19. Fjerde søndag efter Påske 
     9.00 Ejerslev
  10.15 Sejerslev 
 - 26. Femte søndag efter Trinitatis
  9.00 Ejerslev  
 - 30. Kristi Himmelfartsdag
  19.30 Jørsby. Peter Østerby-Jørgensen. 
JUNI
 - 2. Sjette søndag efter Påske 
  19.30 Sejerslev. Peter Østerby-Jørgensen.
 - 9. Pinsedag
  9.00 Sejerslev
  10.15 Ejerslev
  - 10. Anden Pinsedag
  9.00 Jørsby  
  - 16. Trinitatis Søndag
   10.15 Sejerslev
- 23.  Første søndag efter Trinitatis
  16.00 Ejerslev
 - 30. Anden søndag efter Trinitatis
  9.00 Ejerslev 
  10.15 Sejerslev
JULI
- 7.  Tredje søndag efter Trinitatis
  10.15 Jørsby
 - 14. Fjerde søndag efter Trinitatis
  9.00 Sejerslev

Sognepræst Peder Hald Jensen, Sejersvej 48, 
Sejerslev, 7900 Nykøbing M, tlf. 9775 1022, 
e-mail: phj@km.dk. Mandag fridag. Fri 22. 
april; 25.-29. april; 27. maj-3. juni. Embedet 
passes disse dage af sognepræst Peter Øster-
by-Jørgensen, der har telefonnummeret 9774 
1076, e-mailadressen pej@km.dk 

Formænd: Sejerslev: Henning Bang Nielsen, 
Søgårdsvej 20, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, 
mobil: 2125 4838, e-mail: ins5185@vikingdan-
mark.dk. Ejerslev-Jørsby: Ove Bisgaard, Hul-
højen 31 B, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors, 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, Sø-
gårdsvej 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@out-
look.dk. 

Stof til kirke- og sognebladet bladet for juli- 
august 2019 skal være Poul Bak, Dronningevæn-
get 7, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, e-mail: 
poulandreasbak@gmail.com, eller sognepræ-
sten i hænde senest den 5. juni 2019. Kirkebladet 
redigeres af sognepræsten.



Fra vild til mild
Mennesker kan formes. Kristendom former 
mennesker. Det har H. C. Andersen skrevet en 
fabel om. Den har den tunge titel ”Dyndkongens 
datter”. Vi havde nok sagt ”Mosekongens dat-
ter”. I den møder vi en kvinde, der har dobbelt 
natur: Om natten er hun god og mild af sind, 
men grim som en frø af udseende. Om dagen 
smuk, men vild og ond. Hun er i virkeligheden 
en ægyptisk prinsesse, der er rejst til norden for 
at	 finde	 en	 lotus-blomst	 -	 det	 eneste,	 der	 kan	
redde hendes syge far. 

Men onde kræfter har revet hende ned til 
mosekongen. Intet menneskeligt kan nå hende. 
End ikke hendes gode plejemor i den nordiske 
mose. 

En dag kidnapper mosekongen en ung præst. 
Denne	vil	være	et	særligt	godt	offer	til	Odin	og	
Thor. Men om natten opdager pigen, hvad der 
skal ske. Med stort besvær befrier hun den unge 
præst. Han ser hendes godhed, glemmer, at hun 
er uskøn, og sammen rider de i natten over he-
den hen til en kilde, hvor præsten døber pigen, 
netop som solens første stråler bryder igennem. 

Men vandet alene gør det ikke. Pigen er sta-
dig ond og vild. Præsten binder hendes fødder 
sammen med tynde grene. Så er hun da i ro en 
dag, og langsomt mister vildskaben magten over 
hende.

Om aftenen kommer der røvere forbi. De sy-
nes godt om pigen og slår præsten ihjel. Han bli-
ver begravet. Det bliver nat, og pigen bliver igen 
en frø. 

Hun opdager nu det kors, som præsten bar. 
Det vil hun indridse som tegn på hans grav. Men 
da hun gør det, falder svømmehuden af hende, 
og hun bliver menneske. Og nu forbliver hun 
menneske. Hun er blevet en anden. 

Senere får hun lotusblomstens kræfter og la-
der dem virke på sin far, der får livet tilbage.   

Så vidt H. C. Andersen.
Sognepræst Peder Hald Jensen

Mødekalender
Arrangementerne begynder kl. 19.00, hvis intet 
andet er anført.

APRIL
Ma. d. 1. - lø. d. 6. Forårsmøder kl. 19.30 ved 
  Brian Madsen.
	 Den	1.	i	Lødderup	Konfirmandstue.
	 Den	2.	i	Frøslev	Konfirmandstue.
 Den 3. i Redsted Kirkehus.

 Den 4. i Sejerslev Sognehus.
 Den 5. i Ørding Missionshus.
 Den 6. i Nykøbing M Missionshus.
Indre Mission på Mors indbyder.

MAJ
To. d. 9.  Kredsmøde kl. 19.30 i Nykøbing 

Mors Missionshus ved regionsleder 
Ruth Tidemand, Hjørring. Indre 
Mission på Mors indbyder.

To. d. 23.  Forårsfest kl. 19.00 i Sognehuset, 
Sejerslev, ved Henrik Jørgensen, 
Dragstrup. Tilmelding senest den 20. 
april på telefon 9775 1525 eller 2927 
7587. Indre Mission i Sejerslev ind-
byder. 

Lø. d. 25. Indre Missions årsmøde i Skive.

JUNI
To. d. 20. - ma. d. 24. Teltmøder kl. 19.30 i Vil-
 sund.
 Indre Mission i Danmark indbyder.

Konfirmationer 2019 
Søndag	den	28.	april	2019	konfirmeres	
  Rikke-Louise Hvidbjerg Nielsen, Ejers-

lev, i Hillerslev Kirke.

Den	12.	maj	2019,	kl.	10.15,	konfirmeres	i	Sejers-
lev Kirke:
 1. Frederik Vest Andersen
 2. Christian Hald Clausen 
	 3.	Sofie	Leth	Jensen
 4. Malte Hvidbjerg Mikkelsen
 5. Emma Brusgård Nielsen 
Gaver og telegrammer kan lægges i Sognehuset.

Fødte og døbte  
Ganna Govbasiuk og Yevhenii har den 13. januar 
2019 fået en søn.

Jane Ry Kristensen og Morten Spanggård Pe-
dersen har den 28. februar 2019 fået en søn.

Sarah Solsø Odgaard og Thomas Engedal Si-
monsen har den 7. marts 2019 fået en datter. 

Viede
Nim Khanthongkham og Palle Odgaard er ble-
vet viet den 18. december 2018 i Sejerslev Kirke.



Døde og begravede 
Dianna Rosemarie Nielsen er død den 29. de-
cember 2018. Bisat fra Sejerslev Kirke.

Åse Marie Svendsen er død den 22. februar 
2019. Begravet på Sejerslev Kirkegård

Eva Lynggaard er død den 4. marts 2019. Be-
gravet på Sejerslev Kirkegård.

Konfirmandindskrivning
Tirdag den 14. maj 2019 kl. 17.00-18.00 vil der 
være	konfirmandindskrivning	i	sognehuset	ved	
Sejerslev	Kirke.	Konfirmandens	dåbsattest	med-
bringes.
Der	 vil	 være	 konfirmation	 2020	 i	 Sejerslev	

Kirke søndag den 10. maj kl. 10.15.

Stormøde  
For alle interesserede - om de nye skilteregler på 
Mors den 4. april kl. 19.00 i Skydesalen, Nord-
mors Fritidscenter. På forhånd tak for fremmø-
de. Ring ved spørgsmål til Anette Stagstrup på 
mobiltelefonnummeret 2112 4441.

Med venlig hilsen,
Anette Stagstrup

Ejer	 af	Benefit4U,	 hvor	Coaching,	Wellness	 og	
kreativitet forenes. Handelsvidenskabelig di-
plomprøve i Organisation samt International 
Coaching Council Coach: Team, Executive, Life 
og Stress.

 
Husholdningsforeningen

Vi har nu ikke mere på programmet i foråret. 
Tak til jer, der møder op til det, vi arrangerer. Vi 
skal nu i gang med planlægningen af program-
met for efteråret og vinteren.

Vi ønsker jer alle et godt forår og en god som-
mer. Vi ses til oktober.

Hilsen fra
Hanne, Bitten, Gerda, Else og Else

Kultur- og Aktivitetshuset
Fremover skal al henvendelse om lån af huset og 
udlevering af nøgle rettes til:

 Knud Mikkelsen
 Kongevejen 13
 Tlf. 97751489  /  51339789

Sommerfest Åben Nordmors 2019 
Vi lukker Sejerslev 

fredag den 9. og lørdag den 10. august
Her er lige et udpluk fra årets foreløbige pro-
gram: Børnedisco, guided cykeltur gennem 4 
sogne, morgensang, fælles morgenmad, kræm-

mermarked, erhvervsmesse, bogstavs- og fossil-
jagt, petanque, fortællinger, halmballerulning, 
havetraktorforhindringsløb, store bagedyst og 
kæmpe grisefest.
Tilmelding til kræmmermarked:
Anette Købmand.
Tilmelding til erhvervsmesse:
Anette Stagstrup: 21124441.
Husk følgende datoer:
22. marts: Ølsmagning i forsamlingshuset.
28. marts: Generalforsamling i beboerforenin-
gen.
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”.

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

Pilgrim Mors
Pilgrimsvandringen 2019  afvikles i uge 24 med 
start Anden Pinsedag, mandag den 10. juni. Over 
syv dage vandrer vi rundt om Mors og oplever 
dens fantastiske natur. Et eventyr med rum og 
tid til fordybelse. 

Oplev de enestående molerlandskaber på 
Nordmors. Besøg nogle af Nordeuropas smuk-
keste strandenge på Sydmors. En vandring 
langs kysten på 145 km., som fra Nazareth til 
Jerusalem,  delt i 7 dagsetaper svarende til de 
syv pilgrimsord: Langsomhed - Frihed - Enkel-
hed - Bekymringsløshed - Stilhed - Fællesskab 
og Åndelighed.

Hele pilgrimsugen alt inklusiv koster kr. 
3.300,00.	En	dagstur	omfattende	kaffe	og	kul-
turtilbud koster kr. 150,00. Morgenmad og mad-
pakke koster kr. 125,00, aftensmad kr. 125,00, 
overnatning og bagagetransport kr. 125,00.  

Kontakt: Poul Erik Olsen, mobil: 2336 2314. 
E-mail: info@pilgrimmors.dk. Hjemmeside: 
www.pilgrimmors.dk

Den 10. juni: Karby-Dragstrup, ca. 21 km.



- 11. - : Dragstrup-Bjørneborg, ca. 25 km. 
- 12. - :  Bjørneborg-Ejerslev Havn, ca. 21 km. 
- 13. - : Ejerslev Havn-Nykøbing, ca. 22 km. 
- 14. - : Nykøbing-Ørding, ca. 21 km.
- 15. - : Ørding-Vester Assels, ca. 18 km.
- 16. - : Vester Assels- Karby, ca. 18 km.
Turens samlede længde er omtrent 145 km.  

Grundlovsmøde på Ejerslev Lyng 
Igen i år inviteres alle interesserede til grund-
lovsmøde i Dissings Plantage. Mange fra Nord-
mors husker de traditionsrige møder, som blev 
holdt indtil en gang i 50’erne. Det er nu tredje 
gang vi efter den lange pause inviterer alle inte-
resserede til at mødes for at fejre Grundlovsda-
gen	og	den	frihed,	det	danske	folk	fik	med	den	
første grundlov i 1849.

Dagens program består af grundlovstale, for-
tællinger	 fra	Ejerslev,	 samvær,	 kaffe	 og	 fælles-
sang.

Povl Krogsgaard-Larsen holder grundlovsta-
len med emnet:

”Frihed og ansvar i en omskiftelig og 
farlig verden.”

Povl Krogsgaard-Larsen er født på Mors og 

har haft sin barn- og ungdom her. Uddannet på 
apoteket i Nykøbing for derefter at studere vide-
re i København. Han har haft en spændende og 
betydningsfuld karriere inden for farmakologi-
en. Fra 2002-2012 var han formand for Carls-
bergfondet og Carlbergs bestyrelse. En topstil-
ling i dansk erhvervsliv, hvor det nu var ”slut 
med kemi og kolber, nu handlede det om bajere 
og big business”.

Nu er Povl og Tove Krogsgård-Larsen vendt 
tilbage til fødeøen. Bor i Sundby med vid udsigt 
over Limfjorden. Herfra siger han: ”Nu er rin-
gen i mit eget liv også sluttet, efter vi er vendt 
hjem til Mors.”  

Henning Pedersen, Ejerslev, fortæller:
”Træk fra Ejerslev sogns historie”

Medbring	kaffekurv	og	evt.	klapstol.

Velkommen på Skovly 9, Ejerslev,
onsdag den 5. juni 2019 kl. 14.30.

Med venlig hilsen – og på gensyn, 
Bodil og Eskil Hvam Jessen

Frans Kappel Øvre: Feggeklit, august 2015. 



Folkekirkens Familiestøtte på Mors 
Mangler I struktur i jeres hverdag?
Savner du en god omgangstone i familien?
Savner du én at snakke med?
Har du problemer med din teenager?

Bor man på Mors, kan man henvende 
sig til den engagerede og kompetente ko-
ordinator Ulla Andersen. 

Hun træffes i Nykøbing Mors Kirkecen-
ter kl. 10.00-14.00. Desuden på telefon 
5134 1175 og på e-mail: ufa@km.dk.

Mange børnefamilier er hårdt pressede i dag. 
Men med lidt støtte på det rigtige tidspunkt 
kan	de	fleste	få	hverdagen	på	rette	spor	igen.	Så	
mens kommunerne tager sig af de familier, som 
har alvorlige problemer, så tilbyder vi sparring 
og forløb til børnefamilier, som har mindre ud-
fordringer, men som kan gå ud over familiens 
trivsel. 

Det kan være svært at være forældre i dag, 
fordi tidligere tiders faste familiemønstre er 
opbrudt, og det nu er op til den enkelte at tage 
aktivt	stilling	til	og	definere,	hvilke	værdier,	der	
er vigtige i deres familie. Noget, der tidligere var 
givet. Og derfor er der brug for, at forældre får 
fokus på det, de ønsker at give videre til deres 
børn, og hvordan det så gøres i praksis.

En undersøgelse foretaget af Gallup for Bør-
ne- og Socialministeriet i 2018 viser, at 56% af 
forældre er i tvivl om opdragelse mindst én gang 
om måneden. 11% er i tvivl dagligt.

Forældre er afgørende for børns trivsel og ud-
vikling, og derfor har vi fokus på at bakke for-
ældre op i at skabe gode rammer og relationer i 
familien ud fra forældrenes ønsker. 

Vi kommer ikke og fortæller, hvad der er rig-
tigt og forkert, for det afhænger af den enkelte 
familie. Men vi stiller de spørgsmål, der får fa-
milien	 til	 at	 træffe	bevidste	 valg,	 og	 vi	hjælper	
dem med at føre dem ud i livet.

Kirken har historisk tradition for at hjælpe 
mennesker, der har det svært og i en periode 
har brug for hjælp. Det er en del af kirkens DNA. 
Kirken vil gerne tage ansvar og spille en aktiv 
rolle i civilsamfundet Det er næstekærlighed i 
praksis. 

Samtidig er folkekirken med sine 2400 sogne     
til stede overalt i landet, og det giver mulighed 
for, at vi kan tilbyde forældre støtte. Derfor er 
Folkekirkens Familiestøtte en del af Folkekir-
ken.

Hvordan arbejder vi?
Hjælp til selvhjælp.
Kombination af professionelle og frivillige.
Lokalt ansat koordinator.
Kendskab til lokalområdet. 
En kontaktperson tæt på.
Løbende uddannelse af både ansatte og frivil-
lige.
Højt fagligt niveau.
Forebyggelse. Vi gør noget, før det vælter.  
Uafhængig af kommune. Ingen registrering. 
Vi ser styrken i mennesker og giver nye per-
spektiver, når de er kørt fast.

En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde 
med Kirkens Korshær.

Tlf: 70 120 110
Du behøver ikke at gå alene med dine proble-
mer. 
En samtale vil ofte kunne løse op for dem.

Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har 
tavshedspligt. Intet fortælles videre. Hverken   
navn, adresse eller personnummer. Du kan tale 
om det, du ønsker. Alle kan henvende sig. Åbent 
kl. 20.00-2.00.

Sct. Nicolai Tjenesten blev oprettet tilbage i 
1957, efter at Kirkens Korshærs daværende chef 
Haldor Hald i Ekstrabladet var blevet udråbt til 
Københavns “selvmorderpræst”. Reaktioner på 
den artikel viste et stort behov for et sted, hvor 
mennesker kunne henvende sig anonymt og 
drøfte deres problemer.
 



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 /51243203
Nordmors Murerforretning:

Preben Alling-Dam ...................97752023 / 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 Dybdahl ...................... 97751188
TS Multiservice v/Torben K. Sørensen ..........51909019
Tømrer Egon Nielsen ................. 97751557 / 21708000
Tømrer Gert Rettig ........................................ 25672222
Tømrer Martin Vester ................97751681 / 20656788
Elektriker Viggo Mouritsen ........ 97751205 / 24613955
Vognmand K. E. Søndergaard ....97751460 / 21686490
VVS Blikkenslager K. Nielsen .... 97725025 / 23620939 




