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Vi lever i en tid, hvor mange flytter og normalt rejser. 
Udlængsel er en følelse, som mennesket til alle tider har 
haft. Det nye er blot, at så mange har mulighed for at 
stille denne længsel. 
     Mennesker vil gerne overvinde den begrænsning, 
det er at være bundet til et bestemt sted. H. C. Andersen 
sagde: “At rejse er at leve.” En rejse kan virke berigende. 
Følelsen af at være ubundet er en lettelse. Hvor meget 
vi end sætter pris på alle vore ting og sager – så tynger 
de også.
 Imidlertid er der noget smukt ved at se værdierne på 
det sted, man nu engang er sat. Hvis man hele tiden fore-
stiller sig, at det er bedre at være et andet sted, bedrager 
man sig selv. Det har Søren Kierkegaard skrevet en fin, 
lille historie om. Han skriver: “Der var engang en lilje, der 
stod på et afsides sted ved et lille vandløb. Der stod også 
nogle nælder og andre småblomster. Liljen var, som der 
står i evangeliet, dejligere klædt end Salomon i al hans 
herlighed. Den var sorgløs og glad, som dagen var lang. 
Umærkeligt og skønt gled tiden hen, ligesom vandet i 
bækken, der nynner og forsvinder. 
 Men en dag kom der en lille fugl og besøgte liljen. Så 
fløj den og var borte i flere dage, men kom så igen. Liljen 
syntes, det var underligt, at den ikke blev på samme sted, 
ligesom den selv og de andre småblomster. Men som det 
så ofte går, forelskede liljen sig i fuglen, netop fordi den 
var så lunefuld. 
 Den lille fugl var imidlertid en slem fugl. I stedet for at 
sætte sig i liljens sted og glæde sig over dens skønhed og 
dele dens rene glæde med den, ville den gøre sig vigtig ved 
at fremhæve sin egen frihed og blomstens bundethed. 
     Men ikke nok med det: Fuglen var også snakkesalig. 
Den snakkede om løst og fast, sandt og usandt om, 
hvordan der andre steder var langt smukkere liljer og det 
i stor mængde, munterhed, duft, farver og fuglesang, som 
slet ikke var til at beskrive. Sådan fortalte fuglen, og hver 
gang sluttede den med den ydmygende bemærkning, at 
i sammenligning med en sådan herlighed så liljen ud som 
ingenting. 
 Jo mere liljen lyttede til fuglen, desto mere bekymret 
blev den. Den sov ikke mere roligt om natten og vågnede 
ikke længere glad om morgenen. Den følte sig fængslet 
og bundet. Den fandt vandets rislen kedelig, og dagen 
lang. Den begyndte nu at beskæftige sig med sig selv og 
med vilkårene for sit liv. Den begyndte at bekymre sig for 
sig selv dagen lang. Det kunne da være godt nok engang 
imellem at lytte til bækkens rislen, men dag ud og dag 
ind at høre det samme – det var for kedeligt. Det kunne 
måske nok engang imellem være behageligt at være på 

et afsides sted og have det for sig selv, men hele livet 
at være glemt, uden selskab, eller kun i selskab med 
brændenælder – det er da ikke noget for en lilje. Det var 
ikke til at holde ud. ‘Hvorfor er jeg ikke blevet til på et 
andet sted, under andre vilkår. Mit ønske er jo hverken 
ufornuftigt eller umuligt. Jeg ønsker jo ikke at blive en fugl, 
blot en pragtfuld lilje, ja måske den mest pragtfulde.’
   Altimens fløj fuglen frem og tilbage og gjorde liljen 
stadig mere urolig. Til sidst betroede denne sig til fuglen, 
og de aftalte, at der skulle ske en forandring. Næste 
morgen nappede fuglen stilken på blomsten over, gjorde 
den fri og fløj afsted med den. Nu skulle liljen hen og 
være en pragtfuld lilje i selskab med alle de andre pragt-
fulde liljer. Men, ak: Undervejs visnede liljen. 
     Hvis den bekymrede lilje havde nøjedes med at være, 
hvad den var, nemlig en lilje, var den ikke blevet bekymret. 
Da var den blevet stående, hvor den stod i al sin skønhed. 
Så havde den været netop den lilje, som præsten talte om 
i søndags, da han gentog evangeliets ord: “Betragt 
liljerne, jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt 
var klædt som en af dem.” 
 Det er let at gøre os utilfredse. Hurtigt synes vi, at vor 
dagligdag er for snæver, og mennesker omkring os be-
lastende. Dag ud og dag ind det samme. Vi, hver enkelt 
af os, føler måske, at vi i særlig grad er bundet. Men sand-
heden er, at ethvert menneske på en eller anden måde 
er bundet. Også de, der rejser meget. Egentlig frihed 
er noget andet end blot at skifte adresse. Frihed er på 
sit sted at gøre det, der skal gøres. Og det, der gøres i 
frihed, kan gøres glad og gerne. 
      Det sker, at en rejse må afbestilles. Men når noget må 
vælges fra, kan andet vælges til. Man ser da tydeligere, 
hvad man har omkring sig, bemærker fuglenes kvidren, 
glæder sig over naturens skønhed, beriges af god littera-
tur, glæder sig over et orgelværk af Bach. Der er ikke tale 
om en berusende følelse, men om en stille, indre glæde. 
       Et tænksomt mennesker har sagt, at rigdom er et mål 
for, hvor meget man med værdighed kan undvære. 
     På et tidspunkt kommer ethvert menneske til sig selv. 
Om ikke af egen drift, da fordi omstændighederne byder 
det. Vi bliver nærværende ved det nærværende.
      På en løbetur i Legindbjerge faldt mit øje på en bema-
let sten med en tekst: “Smil. Jeg har ikke andet at lave.” 
Den korteste afstand mellem to mennesker er smilet.                          

                                                 Sognepræst Peder Hald Jensen
                                                      

SmilGudstjenester 
Sejerslev · Ejerslev · Jørsby

5. Fjerde søndag efter Trinitatis
 9.00 · Ejerslev Kirke

12. Femte søndag efter Trinitatis
 10.15 · Sejerslev Kirke 
 
19.    Sjette søndag efter Trinitatis
 16.00 · Sejerslev Kirke

26.    Syvende søndag efter Trinitatis
               19.30 · Jørsby Kirke

2. Ottende søndag efter Trinitatis
 10.15 · Sejerslev Kirke

9. Niende søndag efter Trinitatis
 9.00 · Ejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

16. Tiende søndag efter Trinitatis
 10.15 · Sejerslev Kirke
 Frimenighedspræst Lone Hvejsel, Øster Jølby.

23. Elvte søndag efter Trinitatis
 19.30 · Jørsby Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

30. Tolvte søndag efter Trinitatis
 9.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

6. Trettende søndag efter Trinitatis
 10.15 · Ejerslev Kirke. Høstgudstjeneste.

13. Fjortende søndag efter Trinitatis
 10.15 · Sejerslev Kirke. Konfirmation.

20. Femtende søndag efter Trinitatis
 10.15 · Jørsby Kirke. Høstgudstjeneste.

27. Sekstende søndag efter Trinitatis
 10.15 · Sejerslev Kirke. Høstgudstjeneste.
 En klassisk trio medvirker.

4. Syttende søndag efter Trinitatis
 9.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.
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August 2020

September 2020
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Ny kirkesanger
 
Som efterfølger for afdøde 
Jørgen Dinitzen har Ejerslev-
Jørsby Menighedsråd og 
Sejerslev Menighedsråd 
ansat Carl Nesager Skaarup 
som kirkesanger ved 
Ejerslev, Jørsby og Sejerslev 
Kirker pr. 1. juni 2020. 
Carl Skaarup har tidligere 
medvirket i kirkerne på 
trompet og er i pastoratet 
således kendt som en 
mand med musisk sans. 
Med adskillige år som 
graver ved Galtrup Kirke og 
Øster Jølby Kirke har Carl 
opøvet fortrolighed med 
forløbet af kirkelige hand-
linger og indgået i sam-
arbejde med øvrigt kirke-
personale. 

Carl Nesager Skaarup hilses 
velkommen i sognene.

Sognepræst 
Peder Hald Jensen

Minikonfirmander 2020-2021
Undervisning af minikonfirmander på 3. og 4. klassetrin 
finder sted en weekend inden for skoleåret. Den forestås 
af Bente Pedersen, Ejerslev. 

Børnene vil få nærmere besked gennem skolen.

Konfirmandundervisning 2020-2021    
I 2021 vil der blive konfirmation søndag den 9. maj 
kl. 10.15 i Sejerslev Kirke. 

Undervisningen finder sted i Sognehuset 
ved Sejerslev Kirke. To hele dage, kl. 8.00-15.00: 
Tirsdag den 6. oktober 2020 
og fredag den 19. marts 2021. 

Morgentimerne begynder tirsdag den 27. oktober 2020, 
og strækker sig til og med tirsdag den 20. april 2021.
Morgenundervisningen afvikles på tirsdage, 
kl. 8.00-9.30.

En taxa vil bringe konfirmanderne til skole, hvor skema-
erne er afpasset efter konfirmandundervisningen. 

Konfirmation 2020

Søndag den 13. september, kl. 10.15, konfirmeres 
i Sejerslev Kirke:

1.  Nicolay Vest Andersen
2.  Karla Sørensen Johansen
3.  Malte Møller Kristensen
4.  Kasper Lynggaard Mikkelsen
5.  Kirstine Toft Novak 
6.  Kristian Thanning Søndergaard

Gaver og telegrammer kan lægges i Sognehuset.

Fødte og døbte

Timea og Barna Bálint 
har den 28. april 2020 
fået en datter.  

Døde, begravede 
og bisatte 

Sognepræst 
Peder Hald Jensen, 
Sejersvej 48, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1022  · e-mail  phj@km.dk
Mandag fridag. Ferie 5. august - 1. september. 
Fri 2.-5. oktober. 
Embedet passes da af sognepræst 
Peter Østerby-Jørgensen. 
Telefon 9774 1076 · e-mail pej@km.dk

Formænd
Sejerslev: Henning Bang Nielsen, Søgårdsvej 20, 
Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors 
Telefon 2125 4838  
e-mail  ins5185@vikingdanmark.dk 
Ejerslev-Jørsby: Ove Bisgaard, Hulhøjen 31B, 
Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors 
Telefon 9775 1072 
e-mail  ovebisgaard@mail.dk

Kirkeværger
Sejerslev: Jens Peter Holm, Nørre Smedievej 7, Sejerslev, 
7900 Nykøbing M · Tlf. 5120 7391 · fam.holm@godmail.dk
Ejerslev og Jørsby: Anine Toft, Ejerslevvej 57, Ejerslev, 
7900 Nykøbing M · Tlf. 9775 1563 · aninet@outlook.dk

Gravere
Sejerslev: Inger Marie Nielsen, Søgårdsvej 20, Sejerslev, 
7900 Nykøbing Mors 
Telefon 2183 8700 · sejerslevkirke@gmail.com 
Ejerslev og Jørsby: Poul Roesen, Kongevejen 66, Ejerslev, 
7900 Nykøbing Mors 
Telefon 2337 0970 · roesen@vand-natur.dk

Organist · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby: Ruth Dissing, 
Paradisvej 2, 7950 Erslev · Tlf. 9774 1536 / mbl. 2165 8436

Kirkesanger · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby: 
Carl Nesager Skaarup, Vestmorsvej 26, 7900 Nykøbing M   
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Morten Brandt Pedersen er 
død den 30. marts 2020.

Michael Juhl Lauridsen er 
død den 20. april 2020. 
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Se også Nordmors.dkKalender · oversigt · sommer 2020

Fjerde søndag efter Trinitatis · Ejerslev Kirke

Femte søndag efter Trinitatis · Sejerslev Kirke

Sjette søndag efter Trinitatis · Sejerslev Kirke

Syvende søndag efter Trinitatis · Jørsby Kirke

Ottende søndag efter Trinitatis · Sejerslev Kirke

Niende søndag efter Trinitatis · Ejerslev Kirke

Tiende søndag efter Trinitatis · Sejerslev Kirke

Elvte søndag efter Trinitatis · Jørsby Kirke

Tolvte søndag efter Trinitatis · Sejerslev Kirke

Indre Mission på Mors indbyder til kredsmøde i Nykøbing Mors 
Missionshus. Sognepræst Peter Østerby-Jørgensen taler

100 miles · løberne kommer til Sejerslev

Høstfest i Sognehuset, Sejerslev; ved Arne Silkjær. Tilmelding senest 
mandag den 7. september på tlf. 2927 7587 eller 9775 1525

Valgforsamling 2020 · Sejerslev Menighedsråd · Sognehuset

Valgforsamling 2020 · Ejerslev-Jørsby Menighedsråd · Sognehuset

Affaldsindsamling på Nordmors. Mødested: Naturfriskolen

Sangaften i Sejerslev Kirke, med musikskoleleder Anja Brejner Højgaard

Oktobermøde i Frøslev ved Peter Krabbe Larsen, Struer

Oktobermøde i Frøslev ved Bjarne Lindgren, Ringkøbing

Syttende søndag efter Trinitatis · Sejerslev Kirke

Efterårsfest: Åben Nordmors – Vi lukker IKKE Sejerslev

2020 Molerløbet på Nordmors · 4 km, 7 km og 11 km og halvmarathon

JULI 2020

OKTOBER 2020

AUGUST

SEPTEMBER 2020
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Søndag 5. juli kl. 9.00

Søndag 12. juli kl. 10.15

Søndag 19. juli kl. 16.00

Søndag 26. juli kl. 19.30

Søndag 2. august kl. 10.15

Søndag 9. august kl. 9.00

Søndag 16. august kl. 10.15

Søndag 23. august kl. 19.30

Søndag 30. august kl. 9.00

Torsdag 3. september kl. 19.30

Lørdag 5. september ca. kl. 13.00

Torsdag 10. september kl. 19.00

Tirsdag 15. september kl. 19.00

Torsdag 17. september kl. 19.00

Lørdag 19. september kl. 9.00 –

Tirsdag 29. september kl. 19.00

Onsdag 30. september

Torsdag 1. oktober

Søndag 4. oktober kl. 9.00

Lørdag 10. oktober kl. 9.00 
til søndag 11. oktober kl. 15.00

Søndag 11. oktober kl. 10.00 til kl. 13.00

Gudstjenester i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby Kirker: Se også side 2.
Følg desuden med på www.Nordmors.dk, på FaceBook/Nordmors Beboerforening og på kirkernes hjemmesider.

Opslagstavlen

Fossil- og Molermuseet · Skarrehagevej 8
Sommer 2020 · Museet viser særudstillingen: 
“Jyske rev – nyopdagede fund fra den danske del af Nordsøen”.

6. juli - 7. august kl. 11-12 · Fossiljagt; desuden rundvisninger for 
børn i museets · under hensyntagen til afstand mv.

Tirsdage kl. 11 frem til 4. august: Morsfortællinger

Mere info på: MuseumMors.dk > Fossil- og Molermuseet
og på Visitmors.dk

Landbrugsmuseet Skarregaard · Feggesundvej 53
Sommer 2020 · “Ren idyl på landet – årets gang i landbruget” ·

Åbningstider · indtil 31. juli: man-søn kl. 10-16
1. august - 27. september: man-tor kl. 12-16 · fre kl. 10-14 · 
lør-søn kl. 11-15

Mere info på: MuseumMors.dk > Skarregaard

“Hvis vi må”:

Generalforsamling i nordmors beboer-
forening afholdes mandag den 24. august
kl. 19.00 i aktivitetshuset

100 mil fest i Sejerslev 
lørdag den 5. september 2020 kl. 12-15

Efterårets åben-nordmors-fest arrangeres 
lørdag den 10. oktober.

Molerløbet på Nordmors arrangeres 
søndag den 11. oktober

Seniorudflugt er dog udskudt til næste år.

Nordmors beboerforenings Facebook side
og Nordmors.dk
Vi opfordrer til, at alle fremtidige arrange-
menter på Nordmors lægges ind som 
begivenheder i Facebookgruppen: 
“Nordmors Beboerforening” 

Og husk at give Karin besked, så vi også 
kan se aktiviteter, møder mv. på: 

www.nordmors.dk

Nordmors beboerforening orienterer
sommer/sensommer/efterår 2020

Lørdag 19. september kl. 9.00

Sammen gør vi Nordmors fri for skrald. Dagen begynder kl. 9 
med rundstykker og kaffe på friskolen. Derefter vil en koordinator 
registrere, hvor man gerne vil gå henne. Som noget nyt kommer 
der een rundt med en trailer og samler de fyldte sække, så vi ikke 
selv skal slæbe på dem. Vel mødt!

Affaldsindsamling på Nordmors

> ka@finnnygaard.cm
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Hjertestartere 
findes på følgende 
lokationer:

Hjertestartere 

Følgende kan kontaktes,
hvis man har brug for hjælp i 
forbindelse med hjertestarterne:

Flemming Andersen: 2124 7413
Jytte Andersen: 2363 9129
Thomas Jensen: 9775 2484
Kim Sørensen: 2785 3827

OBS!

– ved Min Købmand og   
Frøslev-Mollerup Sparekasse

Sejerslev
Sejersvej 26

 – ved sejlerkøkkenet,
i hjørnet af bygningen

Ejerslev Havn 
Utkærvej 10

Redaktionen – nr. 3/2020 – er afsluttet 
den 11. juni 2020. 

Materiale til Kirke- og sogneblad nr. 04/2020
(oktober, november, december) skal være redaktionen 
i hænde senest 3. september 2020. 
Alt materiale sendes til:
Karin Andersen
Strandvænget 62, Jørsby
7900 Nykøbing M
ka@finnnygaard.com

Redaktionen:

Sognepræst Peder Hald Jensen 
Sejersvej 48, Sejerslev 
7900 Nykøbing Mors 
phj@km.dk 

Nordmors Beboerforening 
Poul Bak 
Dronningevænget 7, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors 
poulandreasbak@gmail.com

Karin Andersen
Strandvænget 62, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
ka@finnnygaard.com

Grafisk tilrettelæggelse:
FinnNygaard.com

Forsidefoto: Fra kirkegården, Jørsby Kirke
samt side 5, 8 og 9: © FinnNygaard.com
Fotos · Hjertestartere: fra Krak.dk

Nordmors Beboerforening:
www.Nordmors.dk
Facebook/Nordmors Beboerforening

Kirkernes hjemmesider:
Sejerslevkirke.dk
Ejerslevkirke.dk 
Joersbykirke.dk 

Alm. Brand / P. C. Pedersen · 9775 1100 / 2169 3616

Auto-værksted / Stensgaard · 9775 1529

Benefit4U · 2112 4441    

Feggesund Kro · 9775 1032

Galleri Hesselbjerg · 3026 0344

Gavebutikken Nice4U · 2112 4441

Gerlis Camping · 9775 1093

Kurts Montage · 2515 4396

LG Bygningsservice / Lars Grandjean · 2323 9289

Min Købmand · 9775 1005

Morsø El · Morten 5190 2104 og Dennis 2874 0174

Naturfriskolen Nordmors · 5191 9876

Nordmors Fritidscenter / Nordmors Hallen · 9775 1717

Nordmors Murerforretning / 

– Preben 9775 2023 / 2023 5514 · Nicolaj 2442 6995

Nordmors Revision · 9775 1136

O.P. Algebekæmperen på Mors / 

Ole Pedersen · 2180 8577

Sejerslev Bager · 9775 1001

Sejerslev Malerværksted · 2112 4441

Sejerslev Smed, VVS ved Niels Brusgaard · 3027 9189

Sejerslev Vandværk / Bjarne Clausen · 2443 4590

SFO på Naturfriskolen · 5191 9876

SK Transport (Sand og grus) · 2461 4037

Snedker/tømrer Lars Olav Kortekamp · 6166 5629 

SP Industriservice · 9775 1041

Thisted kloakservice, Morsø afdeling · 9774 4133 

TopDanmark / Anders Dybdahl · 4474 1223

TS Multiservice / Torben K. Sørensen · 5190 9019

Tømrer Egon Nielsen · 9775 1557 / 2170 8000

Tømrer Gert Rettig · 2567 2222

Tømrer Martin Vester / MV Byg · 9775 1681 / 2065 6788

Vognmand K. E. Søndergaard · 2446 6760 / 4043 0437

VVS Blikkenslager K. Nielsen · 9772 5025 / 2362 0939

Telefonliste Kirke- og sognebladet

> Se også Nordmors.dk

Ændringer til listen bedes oplyst til redaktionen.




