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GUDSTJENESTER

KIRKE- OG SOGNEBLAD FOR SEJERSLEV, EJERSLEV OG JØRSBY: JULI, AUG. OG SEPT. 2019

JULI
- 7. Tredje søndag efter Trinitatis
  10.15 Jørsby
- 14. Fjerde søndag efter Trinitatis
  9.00 Sejerslev
- 21. Femte søndag efter Trinitatis
  19.30 Ejerslev.
- 28. Sjette søndag efter Trinitatis
  19.30 Sejerslev

AUGUST
- 4. Syvende søndag efter Trinitatis
  19.30 Jørsby. Østerby-Jørgensen. 
- 11. Ottende søndag efter Trinitatis
  10.30 Sejerslev. Østerby-Jørgensen.
- 18. Niende søndag efter Trinitatis
  9.00 Ejerslev. Østerby-Jørgensen.   
- 25. Tiende søndag efter Trinitatis
  10.30 Sejerslev. Østerby-Jørgensen.

SEPTEMBER
- 1. Elvte søndag efter Trinitatis
  10.15 Ejerslev. Høstgudstjeneste.
- 8. Tolvte søndag efter Trinitatis
  10.15 Jørsby. Høstgudstjeneste. 
- 15. Trettende søndag efter Trinitatis
  10.15  Sejerslev. Høstgudstjeneste.  

Frokost i sognehuset.
- 22. Fjortende søndag efter Trinitatis
  19.30 Ejerslev. Østerby-Jørgensen.
- 29. Femtende søndag efter Trinitatis
  10.15 Sejerslev  

OKTOBER
- 6. Sekstende søndag efter Trinitatis
   9.00 Jørsby 
- 13. Syttende søndag efter Trinitatis
  9.00 Sejerslev
  10.15 Ejerslev 

Kirkeværger: Sejerslev: Jens Peter Holm, 
Nørre Smedievej 7, 7900 Nykøbing M, tlf. 5120 
7391. – Ejerslev og Jørsby: Annine Toft, Ejers- 
levvej 57, 7900 Nykøbing M, tlf.: 9775 1563.

Sognepræst Peder Hald Jensen, Dronninge-
vænget 2, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 
9775 1022, e-mail: phj@km.dk. Mandag fridag. 
Ferie 31. juli - 27. august. Fri 20.-25. september. 
Embedet passes da 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-mailadresse: ins5185@
vikingdanmark.dk. Ejerslev-Jørsby: Ove Bis-
gaard, Hulhøjen 31 B, Ejerslev, 7900 Nykøbing 
M, tlf. 9775 1072, e-mailadresse: ovebisgaard@
mail.dk.

Gravere: Sejerslev: Inger Marie Nielsen, Sø-
gårdsvej 20, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, 
mobil 2183 8700, e-mail: sejerslevkirke@gmail.
com. Ejerslev og Jørsby: Poul Roesen, Konge-
vejen 66, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors, mobil:  
2337 0970, e-mail: roesen@vand-natur.dk.

Organist: Sejerslev, Ejerslev og Jørsby: Ruth 
Dissing, Paradisvej 2, 7950 Erslev, tlf. 9774 1536, 
mobil 2165 8436.

Stof til kirke- og menighedsstof for oktober-de-
cember 2019 skal være sognepræsten i hænde 
senest den 5. september 2019. Kirkebladsdelen 
redigeres af sognepræsten. Den øvrige del Poul 
Bak.



Mødekalender
Arrangementerne begynder kl. 19.00, med min-
dre andet er anført.

JULI
On. d. 3.   Sang og Musik-aften i Ejerslev Kirke 

kl. 19.00. Nadja Broholm medvirker 
med sang og spil på guitar. Videre by-
des der på en forfriskning i kirken.

Ti. 23.  Kl. 19.00 koncert med Ann-Mette El-
ten i Ejerslev Kirke. Entré: Kr. 100,- . 
Der åbnes kl. 18.30.

AUGUST
Ingen arrangementer.

SEPTEMBER
To. d. 5.  Indre Mission på Mors indbyder kl. 

19.30 til kredsmøde i Nykøbing Mors 
Missionshus.

To. d. 12.   Høstfest kl. 19.00 i Sognehuset, Sejer-
slev, ved Johannes Jørgensen. Tilmel-
ding senest mandag den 9. september 
på tlf. 2927 7587 eller 9775 1525.

To. d. 19.  Sogneaften med den tidligere og inte-
ressante redaktør af Morsø Folkeblad 
Leif Kristiansen, der underholdende 
vil fortælle om sit liv og spille til. 

Nadja Broholm spiller og synger onsdag den 3. 
juli 2019 kl. 19.00 i Ejerslev Kirke ved arrange-
mentet ””Sang og musik i Kirkerne”.

Ann-Mette Elten giver koncert i Ejerslev Kirke 
tirsdag den 23. juli 2019 kl. 19.00.

Minikonfirmander 2019-2020
Undervisning af minikonfirmander på 3. og 4. 
klassetrin finder sted en weekend inden for sko-
leåret. Den forestås af Bente Pedersen, Ejerslev. 
Børnene vil få nærmere besked gennem skolen.

Konfirmandundervisning 2019-2020
I 2020 vil der blive konfirmation søndag den 10. 
maj kl. 10.15 i Sejerslev Kirke. 

Undervisningen finder sted i Sognehuset ved 
Sejerslev Kirke.

To hele dage, kl. 8.00- 15.00: 
 Den 10. september 2019 og 
 den 27. marts 2020. 
Morgentimerne begynder i uge 43, tirsdag den 22. 
oktober 2019, og løber til og med uge 14, tirsdag 
den 31. marts 2020.

Morgenndervisningen afvikles på tirsdage, kl. 
8.00-9.30, i Sognehuset ved Sejerslev Kirke. En 
taxa vil bringe konfirmanderne til skole, hvis ske-
ma er afpasset efter konfirmandundervisningen. 

Fødte og døbte 
Ganna Kovbasiuk og Lobkis Yevhenii har den 24. 
marts ladet en søn døbe ”Daniel Lobkis”.   

Jane Ry Kristensen og Morten Spanggaard har 
den 14. april 2019 ladet en søn døbe ”Laurids Ry 
Spanggaard”.

Cecilie Carina Grantofte har den 16. maj født 
en datter.

Sarah Solsø Odgaard og Thomas Simonsen har 
den 1. juni 2019 ladet en datter døbe ”Elly Solsø 
Simonsen” i Sejerslev Kirke.

Marie Black Nielsen og Nicolai Tversted Jen-
sen har den 3. juni 2019 fået en datter.

Døde, begravede og bisatte 
Karen Holst Madsen er død den 28. april 2019. 
Bisat fra Jørsby Kirke.



Nyt omkring Sejerslev Kirkegård
Begravelsesformen har ændret sig hastigt gen-
nem de senere år.

Førhen var kistebegravelsen langt den mest 
almindelige form. Nu har man desuden urnegra-
ve, begravelser i græsplæne, de såkaldte ”plade i 
plæne”. Her er både kiste og urne mulig. Og så er 
der ”de anonymes”. Her er ingen personlig sten 
mulig.

Sejerslev Menighedsråd har i nogen tid haft fo-
kus på at sikre, at vi også her har mulighed for ti-
dens begravelsesformer, og vi kan nu efter nogen 
planlægning tilbyde alle de ovenstående former.

Da antallet af begravelser i landsognene gene-
relt falder, har vi i samme planlægning gjort os 
tanker om den fremtidige kirkegård.

Planen er at gøre kirkegården grønnere og 
plante stauder og træer på de tomme arealer.

Det er en langsigtet strategi, der først henad 
åre giver det udtryk, vi ønsker.

Der er anlagt nyt lapidarium (samling af grav-
sten fra nedlagte gravsteder) ved kapelbygningen. 
Her er der tit besøgende, der finder gamle slæg-
ter/bekendte.

Arealet fra østenden af kirken, i fuld bredde, 
tages på sigt ud af drift. Selvfølgelig kan længstle-
vende ægtefælle blive begravet sammen med først 
afdøde, men nyerhvervelser i dette område er ikke 
muligt. I dette område påtænker vi meget græs og 
træer, der giver et parklignende udtryk. Dette gø-
res i det tempo, der nu er muligt, efterhånden som 
gravene ønsket sløjfet af pårørende.

På sigt får vi så også området med gravstederne 
samlet i et område. Også her tænker vi fremad på 
små grønne områder og træer til at gå i højden, alt 
sammen for at gøre det hyggeligt og imødekom-
mende for vore brugere og besøgende.

Man har sikkert allerede bemærket de nyanlag-
te urnegrave i sydvest hjørne.

Syd for kirken er der just anrettet et område for 
plænebegravelser, og et nyt område for anonyme 
begravelser er også tænkt med.

Husk, at graveren altid er klar til fremvisning/
rådgivning samt orientering om priser, ligesom 
også vi i menighedsrådet er parate til at besvare 
alle spørgsmål.

Sært at tænke på, at der på kirkegården gen-
nem de godt 800 år, den har været i brug, vel er 
forrettet ca. 8000 begravelser, så vi er blot et led 
i den kæde af handlinger og beslutninger der er 
startet for så mange år siden.

Henning Bang
formand

Tilpasninger på Ejerslev og Jørsby 
Kirkegårde

På Ejerslev og Jørsby Kirkegårde sker der i dis-
se år tilpasninger, som skyldes mange tomme og 
udløbne gravsteder. Praksis har tidligere været, at 
gravstenen blev stående på gravstedet efter udløb 
– dog uden nogen pasningsaftale. Det bevirke-
de, at en del gravsteder kom til at se lidt ”triste 
ud”. Menighedsrådet har derfor besluttet, at disse 
gravsten skal bevares og samles i et område, som 
på kirkegården kaldes lapidarium.  

På Jørsby Kirkegård er der således lavet et la-
pidarium på nordsiden af kirken. Her er samlet 
75 gravsten. Nogle af de tomme gravsteder er 
tilplantet med forskellige blomsterbuske, som 
med tiden skal bruges til afskæring til buketter 
og i forbindelse med granpyntning. For østenden 
af kirken er de tomme gravsteder tilsået med en 
frøblanding af vilde blomster som er insektvenli-
ge. Blomsterne bruges allerede nu til pyntning i 
kirken, og gæster på kirkegården har også mulig-
hed for selv at plukke en buket til deres afdøde 
familiemedlemmer. I Jørsby arbejdes der med at 
lave et nyt tilbud, således at der bliver mulighed 
for en urnebegravelse i de vilde blomster. Des-
uden er strategien, at kirkegården skal udvikle 
sig i en ”grønnere” retning, en retning, som skal 
passe sammen med strandengen, som ligger lige 
uden for kirkediget.  

På Ejerslev Kirkegård er gravstenene fra de 
sløjfede gravsteder også samlet – 130 stk. i alt. 
På nordsiden af kirken er der sået græs, og akti-
ve gravsteder ligger således som små øer i græs-
plænen. På sydsiden af kirken er der mange store 
hække. Hækkene skal udskiftes de kommende 
år, og ud mod gangen sættes en granitkantsten i 
stedet for hæk. På de tomme gravsteder skal der 
plantes stauder og blomsterbuske. Desuden er det 
menighedsrådets ønske, at der laves et ”stilleom-
råde”, hvor man kan sidde og mindes de afdøde. 
Området ved urnegravstedet skal udvides i år. 
Fremover bliver der 16 almindelige urnepladser 
og 12 pladser til urner med ”plade i plæne”. 

Det er menighedsrådets ønske, at begge kirke-
gårde kommer til at fremstå indbydende og med 
et godt helhedsindtryk – alt sammen med respekt 
for kirkegårdens formål.

Poul Roesen, graver



Konfirmation 2019 i Sejerslev Kirke

Stående, set fra venstre: Frederik Vest Andersen, 
Christian Hald Klausen, Malthe Hvidbjerg Mik-
kelsen. Siddende, set fra venstre: Sofie Leth Jen-
sen, Emma Brusgård Nielsen.

Sommerfesten Åben Nordmors
Vi lukker Sejerslev

Foreløbigt program for fredag den 9. 
august 2019:
18.30-21.00  Børnedisco (uden alkohol) med ”A 

Team” i forsamlingshuset 
19.00-21.00  Sammen cykler vi gennem ”De 4 

sogne” – med røverhistorier ved 
kirkerne og udkig til Glas-Luffer i 
gaderne. Ruten er ca. 16 km. Følg 
med på hele eller dele af turen.

Tidsplan  19.00: Sejerslev Kirke, 19.15: Ejer-
slev Kirke, 19.50: Jørsby Kirke, 
20.20: Sdr. Dråby Kirke, 21.00:  
Nordmors Hallen – kaffe, te, vand, 
øl 

Foreløbigt program for lørdag den 10. 
august 2019:
Sejerslev spærres af fra Bageren til Købmanden 
mellem kl. 9 og 16
9.00-9.20  Morgensang sammen med Nord-

morskoret i Sejerslev Kirke
9.30-10.00  Gratis fælles morgenmad - ned ad 

Sejersvej (eller i Nordmors Hal-
len) 

10.00-10.30 Pigegarden trækker op

10.00-16.00  Erhvervsmesse for alle erhvervs-
drivende, kontakt Anette – 
Nice4U

  Kræmmermarked for alle interes-
serede, kontakt Annette – Køb-
mand

  Børnebogstavsjagt rundt i byen
  Fortæller-værksted hver time på 

Naturfriskolen 
 Bål ved Børnegården
  Kunstudstilling med vores lokale 

kunstnere i Galleri Art4U
  Lav-selv-glaskunst hos Glass4U
  im-Larsen-Hotdogs hos Mona i 

Cafe Hyggekrogen
10.30-12.00  Fossiljagt i forsamlingshuset – 

med hjælp fra Henrik Madsen, 
Fossil- og Molermuseet

10.30-12.00  Gamle lokalhistorier ved Henning 
E. Pedersen og Poul Bak i baggår-
den, Sejersvej 43

12.00-14.00  Kong Fegge Spejder-sjov på græs-
plænen ved petanquebanen

1030-14.00  Petanqueturnering – kontakt Bør-
ge Kidmose

13.00-14.00  ”Store bagedyst” for mænd i sko-
lekøkkenet – med Palle-bager som 
smagsdommer

14.00-  Halmballerulning samt have-trak-
torforhindringsløb på Sejersvej og 
”indkøbræs” hos Min Købmand

15.15-16.00  Det HELT store kagebord i Nord-
mors Hallen

18.00-1.00  Grisefest i Nordmors Hallen for 
både store og små med musik fra 
A Team.

  Køb billetterne hos Mona i Cafe 
Hyggekrogen til kun 150 kr. Børn 
under 12 år: 50 kr.

Alle er velkommen!

Alt dette arrangeres i samarbejde mellem Bebo-
erforeningen, Husholdningsforeningen, Idræts-
foreningen, Forsamlingshuset, Nordmors Hallen, 
Menighedsrådet, Gadekæret, Kong Fegge Spej-
derne, Aktivitetshuset, Naturfriskolen, Børnegår-
den, Min Købmand, Cafe Hyggekrogen og Nice4U 
v/Anette Stagstrup, 2112 4441.



Nordmors Beboerforening
Seniorudflugt søndag den 25. august 2019:

Alle medlemmer, der er fyldt 50 år, inviteres 
hermed til årets udflugt, der denne gang går til 
Læsø:

Program:
Afgang med bus fra Sejerslev Kirke kl. 9.15.

Kl. 11.30 sejler vi fra Frederikshavn med færgen 
Margrete Læsø. Om bord er der dækket op til os i 
en salon. Vi får serveret kyllingebryst med bacon, 
ristede kartofler og paprikasauce. Hertil serveres 
en øl eller vand, som er inkluderet i prisen.

Kl. 13.00 ankommer vi til Vesterø Havn, den vest-
lige af de to havne på Læsø. Vi har lagt et program, 
hvor vi blandt andet skal besøge Læsø Museum, 
som er i tre afdelinger:
•  Museumshuset i Byrum midt på øen. Her er der 

en søfarts- og fiskeriudstilling om ”Læsøman-
den og havet”. Desuden danefæ i form af sølv-
skatten fra Bogøgård. En af Danmarks største 
møntskatte, der blev fundet på Læsø i 1982.

•  Museumsgården med det karakteristiske tang-
tag og en velbevaret stubmølle.

•  Kutteren FN162 Ellen, som ligger i Østerby 
Havn.

Vi besøger Læsø Salt. Besøget starter med, at vi 
serverer hjemmebagt brød. Medbring selv kaffe. 
Derefter vil vi få et foredrag om saltsyderiet og se, 
hvordan det berømte Læsø Salt bliver til.

Vi har bussen med rundt på Læsø, og der bliver 
undervejs rig lejlighed til at se øens enestående 
natur.

17.00 sejler vi retur til Frederikshavn. Ombord 
på Ane Læsø får vi serveret en trekantsandwich 
eller to. Hertil skal man selv købe drikkevarer.

Ankomst til Sejerslev ca. 20.30.

Pris: Takket være et tilskud fra Sparekassen Nord-
mors Fonden kan vi holde prisen nede på 300 kr. 
pr. person. Medbringes i kontanter.

OBS! Begrænset antal pladser. Tilmelding til Poul 
Bak,  tlf. 51521374 poulandreas-bak@gmail.com . 
Eller til Anne Juhl, tlf. 25560782 juhl.lauridsen@
gmail.com .

Sidste frist for tilmelding er søndag den 18. 
august.

Vel mødt!

Sparekassen Nordmors Fonden
Tak til Sparekassen Nordmors Fonden for en stor 
og afgørende donation til indkøb af ny badebro 
ved Skranderup Strand.

På beboerforeningens vegne,
Poul Bak

Tak til Sparekassen Nordmors Fonden for penge 
til bord/bænkesæt, som vi har købt og stillet op 
ved Kokkedals badehus. Efter aftale med Mikkel 
må alle gerne bruge det. Håber, I vil hjælpe os 
med at passe på det. Mange tak fra badeklubben 
”Sø Bugten”. 

Med venlig hilsen,    
Elinor

Kultur- og Aktivitetshuset
Tusind tak til Sparekassen Nordmors Fonden  for 
den flotte bevilling. Den vi blive brugt med omhu.

Tak fra de frivillige samt Gadekærsudvalget.

Bridge
Er der nogle, som kunne tænke sig at lære at spille 
bridge? Så grib telefonen og ring på 97751540 og 
få en lille snak. Bridge er for alle, både børn, unge 
og ældre.  

På den lokale bridgeklubs vegne,    
Ellen Jensen     

Kirketekstiler på Heltborg Museum 
Sommerens særudstilling på Heltborg Museum 
vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler, dåbs-
klude og alterklæder fra Thy og Mors vil blive ud-
stillet fra den 16. juni til den 1. september. 

Morsø - Sydthy - og Nordthy Distriktsforenin-
ger og Morsø -Sydthy og Thisted provstier har 
sammen med Heltborg Museum v. Liv Stange og 
Jytte Nielsen

Rundt omkring i vore sognekirker findes de 
smukkeste tekstilarbejder fra mange anerkendte 
kunstnere. Messehaglen er jo først og fremmest et 
klædningsstykke til brug ved gudstjenesten, men 
kan også være et sandt kunstværk, som formilder 
kristne symboler og tegn. Til udstillingen er der 
således lånt tekstiler fra mange kirker. Der er nu 
en god anledning til et besøg på museet med den 
smukkeste udsigt over Limfjorden. 

Jytte Nielsen,
Museumsleder Museum Thy 



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




