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Sejerslev · Ejerslev · Jørsby – januar · februar · marts

Gudstjenester mv.
Sejerslev · Ejerslev · Jørsby

Spor at vandre i

JANUAR 2022

MARTS 2022

1.

Nytårsdag
14.00 · Sejerslev Kirke. Indsamling til
              Det Danske Bibelselskab.

6.

Første søndag i Fasten
19.30 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

13.
2.

Helligtrekongers Søndag
10.15 · Jørsby Kirke.

Anden søndag i Fasten
10.15 · Ejerslev Kirke. Kirkekaffe.

    Hvis man har set Liverpool spille fodbold, ved man, at
tilskuerne synger en bestemt sang, nemlig: Du vil aldrig
gå alene.
     I sangen hedder det, frit gengivet:
Når du går gennem en storm,
rejs da hovedet.
Vær ikke bange for mørket.

20.
9.

Første søndag efter Helligtrekonger
10.15 · Sejerslev Kirke

Tredje søndag i Fasten
10.15 · Sejerslev Kirke

27.
16.

Anden søndag efter Helligtrekonger
10.15 · Ejerslev Kirke

Midfaste søndag
10.30 · Jørsby Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

23.

Tredje søndag efter Helligtrekonger
14.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

Atomfysikeren Albert Einstein gav et stort og afgørende
bidrag til atomfysikken. Alligevel var han beskeden. Han
siger: “Hver dag tænker jeg mange gange, at alt i mit liv
hviler på arbejde, som andre har udført før mig. Tænker
på, at jeg må anstrenge mig for at give lige så meget fra
mig, som jeg har modtaget og stadig modtager.”
    Vi har alle modtaget meget i vort liv og gør det stadig.
Fra dem, der har levet før os.
    Men erindringen skal hele tiden holdes frisk. Den ligner
en marmorstatue i ørkenen, siger Einstein, som hele tiden
angribes af hvirvlende sand og trues af forfald. “Flittige
hænder må hele tiden vedligeholde den, så den kan
glinse i solen.”
    Vi er taknemmelige for dem, som vi står på skuldrene
af, for deres anstændighed og godhed. De lyste i mørket
som levende lys. I lyset fra dem kan vi se, hvad der er
godt, og hvad der er ondt. Erindringen om dem giver os
kraft og retning. I sit storværk om Limfjorden og landet
deromkring skriver Hans Edvard Nørregaard-Nielsen om
de mennesker, der har levet ved fjorden: “De har … alle
sammen været fæstere her for en tid og efter tur slidt
de værste kanter af bakkerne og skrænterne ned mod
fjorden”.
    Vi har på enhver måde det privilegium at gå, hvor der
har gået mange mennesker før, og det er ikke mindst
derfor, at man ret beset aldrig behøver at gå alene, skriver
Nørregaard-Nielsen.
   Smuk er tanken, at vi, når vi bevæger os rundt i landskabet, da er en del af et stort fællesskab, der rækker
tilbage til dem, der med deres slid har forædlet det. “Her
rydded de marken for stene engang og dyrked den siden
med suk eller sang,” synger vi i en kendt salme”.

Fødte og døbte

Døde, begravede og bisatte

Rebecca Steen Pallisgaard og Preben Hvidbjerg Mikkelsen
har den 25. oktober 2021 fået en søn.

Knud Mikael Lynggaard er død den 14. oktober 2021.
Bisat fra Sejerslev Kirke.

APRIL 2022
3.

30.

Fjerde søndag efter Helligtrekonger
10.15 · Ejerslev Kirke

Mariæ Bebudelsesdag
10.15 · Sejerslev Kirke

FEBRUAR 2022

MØDER I MENIGHEDSRÅDENE 2022

6.

Sidste søndag efter Helligtrekonger
14.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

13.

Søndag Septuagesima
19.30 · Ejerslev Kirke

20.

Søndag Seksagesima
10.15 · Sejerslev Kirke. Kirkekaffe.

27.

Fastelavn Søndag
10.15 · Jørsby Kirke. Højmesse.
13.30 · Sejerslev Kirke
              Fastelavnsgudstjeneste med
              efterfølgende tøndeslagning i
              Nordmorshallen.

Ejerslev-Jørsby Menighedsråd:
Tirsdag 8. februar. Ordinært møde.
Tirsdag 22. marts –
– Regnskabsmøde, fælles med Sejerslev.
Tirsdag 24. maj –
– Syn over Ejerslev Kirke og Jørsby Kirke.
Tirsdag 14. juni –
– Forberedende budgetmøde, fælles med Sejerslev.
Tirsdag 27. september –
– Endeligt budget vedtages.
Tirsdag 22. november. Konstituering.

KIRKEBIL
Såfremt der er behov for transport til og fra kirke
i forbindelse med gudstjenester og arrangementer,
kontakt venligst sognepræst Peder Hald Jensen,
Telefon 9775 1022. Ring gerne senest dagen inden.
2

Sejerslev Menighedsråd:
Tirsdag 22. februar. Ordinært møde.
Tirsdag 22. marts –
– Regnskabsmøde, fælles med Ejerslev-Jørsby.
Tirsdag 10. maj –
– Syn over Sejerslev Kirke.
Tirsdag 14. juni –
– Forberedende budgetmøde, fælles med Ejerslev-Jørsby.
Tirsdag 13. september. Ordinært møde.
Tirsdag 29. november. Konstituering.
Hvor intet andet er nævnt, foregår menighedsrådenes
møder kl. 19.00 i Sognehuset, Sejerslev.

Når stormen er forbi, er der et gyldent lys.
Gå gennem vinden.
Gå gennem regnen.
Gå med håb i dit hjerte.
Du vil aldrig gå alene.
      
I dag lever vi som kristne af dem, der er gået forud for os
i troen. Dem, der dag for dag levede et troens liv. De hørte
Guds ord og levede det ud så godt, de kunne. De værnede
om troen, og troen værnede om dem.
    Et smukt billede på evangeliets gang fra generation til
generation er den olympiske fakkel, der vandrer fra løber
til løber. Nu er det os, der skal holde ild i den og bringe
den videre.                          
                                                 Sognepræst Peder Hald Jensen
                                                      

Julie Høst Konge og Mikkel Haugstrup har den
24. november 2021 fået en datter og en søn.
Camilla Pedersen og Thomas Laigaard Nielsen har den
28. november 2021 ladet en datter døbe “Johanne Bækhøj
Nielsen”.
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Til alle os på Nordmors
Ida Vestergaard, gravermedhjælper – Flade,
Bjergby, Sundby og Skallerup, har sendt
følgende julehilsen til alle os på Nordmors.

Levende mennesker, der udtrykker sig stille,
dramatisk og smukt i sang og musik, ord og
billeder. Sikke talenter. Tusinde tak til jer alle.

Kære naboer på Nordmors,

Tak til menighedsråd og medarbejdere i
pastoraterne – for talrige idéer og for stort
engagement.

Vi bor i et stille, dramatisk og smukt område.
Vi er alle stille, dramatiske og smukke på
vores måder.
Vi har en gave iblandt os – nemlig alle de
kreative mennesker, der fra tid til anden
underholder os. Fra Sundby i vest over
Bjergby og Flade til Sejerslev og til Ejerslev
i øst (og alle mulige omegne) findes de;
unge og ældre og dem midt imellem.

Kom ud og mød de mennesker ved givne
lejligheder. Det er mennesker, der kan røres,
og som ikke er håndførte marionetdukker
på en flimrende skærm.
Jeg er heldig at bo i Flade – lige i smørhullet.
Ida Vestergaard

Jeg har i det forgangne efterår oplevet nogle
af de kreative mennesker ved kirkearrangementer i “mine” sogne, Flade-Bjergby-SundbySkallerup.

At tage på sognerejse Sogneaften · torsdag den 24. februar 2022

Sejerslev og Ejerslev-Jørsby sogne
Sognepræst
Peder Hald Jensen,
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1022 · e-mail  phj@km.dk
Mandag er fridag.
Fri 20. - 24. januar, - 4. - 7. februar, 3.- 7. marts,
25. - 28. marts.
Afløser: 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
Møder i menighedsrådene i 2022: Se side 2
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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, Frøslev,
7900 Nykøbing M · Telefon 3023 4393

Foredrag om at tage på sognerejse
– ved sognepræst og rejsearrangør
Uffe Vestergaard, Vejrup, som vil fortælle om den særlige oplevelse, det
er, at tage på rejse i fællesskab og
med udgangspunkt fra et eller flere
kirkesogne.
Sogneaften · Torsdag den 24. februar
kl. 19.00 · Sognehuset, Sejerslev
Uffe Vestergaard skriver forud for
sogneaftenen:
Det er noget ganske særligt at være
i selskab med hinanden i flere dage
– selvfølgelig altid med mulighed for
også ind i mellem at kunne være sig
selv. Men at opleve med udgangspunkt fra fællesskabet. Det kan være
steder, man før har besøgt. Det vil
stadigvæk være nyt på en fælles
sognerejse. På en helt anden måde
at få tingene ind under huden, tillige
med den historie, som altid ligger bag.
Jeg skrev engang i et oplæg til en af
mine ture, at fokus er på Kulturen,
Kirken, Krigen og Kunsten; og denne

betegnelse kan sagtens bruges
generelt. Vi skal under huden på det
hele, herunder også den gode mad,
som jo desuden gemmer sig under
betegnelsen kultur. Og dertil historien, hvor verdens- og kirkehistorien
næsten altid går hånd i hånd. I den
forbindelse afholder jeg – i det sogn,
hvorfra rejsen har sit udgangspunkt,
en foredragsrække over 3-4-5 aftener
– forinden rejsen – om den pågældende destinations historie fra urtid
til nutid. Det giver en helt anderledes ballast for at opleve, når man
kommer afsted. Fællesskabet er
noget af det vigtigste, når man
tager på sognerejse. Mange kender
hinanden på forhånd. Ikke desto
mindre kommer man endnu tættere
på. Andre kender man ikke så godt,
eller slet ikke. Men der går ikke lang
tid, før alle smelter sammen på en
ny måde. Ikke under tvang og ikke at
man skal være indlagt på hinanden.
Men det sker helt af sig selv, at når
man oplever i fællesskab, så former
det et fællesskab, og som ofte holder
ved, også når man kommer hjem igen.

Nogle finder oven i købet ud af, at
kirken slet ikke er så farlig endda.  
Foredraget vil indeholde eksempler,
fortællinger og anekdoter fra mine
tidligere rejser, krydret med billeder.
Et foredrag rettet mod enhver med
nysgerrighed på den verden, vi lever
i – og hvilke rejsemuligheder, jeg kan
tilbyde.
Uffe Vestergaard, Vejrup, tidligere
præst på Mandø, nordjyde af fødsel.
Kender til både ø-liv og Limfjord.
Uffe Vestergaard har arrangeret
sogne- og kulturrejser siden 2006 –
for både egne og andre sogne – til
en lang række destinationer, først og
fremmest inden for Europas grænser:
Berlin/Wittenberg, Polen/Warszawa/
Krakow, Grækenland/Athen/Peloponnes, London/England, Sydvest
England, Rom/Pompeji, Normandiet/
Invasionskysten/Verdun, herunder
desuden Paris og Amsterdam.
Kommende destinationer under
udvikling: De baltiske lande/Sydspanien.
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Kalender, information mm.

– med forbehold for ændringer

januar, februar, marts 2022

Kalender, information mm.
januar, februar, marts 2022

Fastelavn

Onsdagsklubben · Aktivitetshuset Sejerslev
Vi glæder os til at se jer i Onsdagsklubben i 2022.
Vi mødes onsdage kl. 14.00, hvor intet andet er oplyst.
12. januar · Nytårshygge. Der serveres kaffe og kage.
19. januar · Film
26. januar · Eva-Trio spiller.
2. februar · Vi spiser sammen. Kl. 12.00. Tilmelding.
9. februar · Æ Rævbo Spillemænd underholder.
16. februar · Hans Larsen, Morsø Traktormuseum
23. februar · Peter Therkildsen
2. marts · Jens Dejgaard Jensen. Foredrag
9. marts · Harmonikanørderne underholder.
16. marts · Frelsens Hær. Musik
23. marts · Anker Svendsen. Sang og musik
30. marts · Knud Børge Bak fortæller.

Brorson
Salmedigteren
Hans Adolf Brorsons liv og salmer
–

Sogneaften · januar 2022
Torsdag den 27. januar · kl. 19.00
Ejerslev Kirke

Dagsorden – iht. vedtægter – offentliggøres i løbet af
marts 2022.
Nordmors Beboerforening

Trio Rose består af: Flora Delcour – Violin,
Linda Larsen – Fløjte,
og Søren Mønsted – Guitar og sang.

Alle er hjertelig velkomne.
Venlig hilsen Onsdagsklubben, Else R., Karen og Else J.
Else R. · Telefon 3095 4769, Karen · Telefon 2980 7860,
Else J. · Telefon 2872 1035

Sogneaften · februar 2022
Torsdag den 24. februar · kl. 19.00
Sognehuset, Sejerslev
Foredrag ved sognepræst og rejsearrangør
Uffe Vestergaard, Vejrup, som vil fortælle om
den særlige oplevelse, det er, at tage på rejse
i fællesskab og med udgangspunkt fra et eller
flere kirkesogne. Læs mere på side 5.
Information og opdateringer på nordmors.dk,
på Facebook/NordmorsBeboerforening samt på
kirkernes hjemmesider. Webadresser, side 10.

Søndag den 27. februar
Fastelavnsgudstjenester
kl. 10.15 · Jørsby Kirke
kl. 13.30 · Sejerslev Kirke
Efter gudstjenesten i Sejerslev Kirke
er der fastelavnsfest med tøndeslagning i Nordmorshallen

Trio Rose spiller for til et udvalg af Brorsons salmer.

At tage på sognerejse
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Mandag den 28. marts 2022 · kl. 19.00
Kultur- og Aktivitetshuset, Sejerslev

Alice Madsen fortæller om Brorsons liv og om den tid,
han levede i.

6. april · Afslutning, med spisning, kl. 12.00. Tilmelding.

Forårsmøde · Torsdag den 7. april 2022
Indre Mission indbyder til forårsmøde ved Kurt Hjemdal,
Norge. Mødet foregår i Sognehuset, Sejerslev.

Nordmors Beboerforening · generalforsamling

Koncert · To nordiske
troubadourer
Tirsdag den 15. marts 2022
kl. 19.00 i Nykøbing Kirke

Værktøjskasse
Info fra Nordmors Beboerforening
Ældresagen giver en frivillig håndsrækning til opgaver på
under en times varighed. Opgaverne må ikke høre hjemme
under hjemmehjælperordningen eller kræve autoriserede
håndværkere. Få en folder hos Ældresagen, på Morsø
Folkebibliotek eller i Støberigården.
Kontakt Niels Kristian Vester på telefon 2637 3942.
Mandag og torsdag kl. 15.30-17.30. Pris: 50 kr. for kørsel.
Det kræver ikke medlemskab af Ældresagen at gøre brug
af hjælpekassen. Et medlemskab af Ældresagen koster
135 kr. for et halvt år pr. person.

Tirsdagscafé
Tirsdage kl. 12.30-14.30
Aktivitetshuset i Sejerslev
Siden maj ‘21 har der været
tirsdagscafé i Kultur- og
Aktivitetshuset i Sejerslev.
Perlen inviterer på god mad
og hyggeligt samvær.
Alle er hjertelig velkomne.
Info på Nordmors Beboerforenings facebookside.

Hans Inge Fagervik og
Hans Jørn Østerby

Pilgrim Mors 2022
“Et skridt på vejen”
7 dage rundt om Mors
6. - 12. juni 2022
Programmet for vandringen
i 2022 er ved at være klart.
Læs mere og hent program
på www.pilgrimmors.dk
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Else, Karen og Else
– tre ildsjæle på Nordmors
af Alice Madsen, Ejerslev og Karin Andersen, Jørsby

Det er slet ikke så let at få et møde
i stand med tre af de allermest aktive
ildsjæle her på Nordmors. De tre er
Else Rasmussen, Else Jensen og
Karen Østergaard. (I denne tekst omtales Else Rasmussen og Else Jensen
hyppigt som Else R og Else J; Karen
Hvidbjerg som ….. Karen). De har alle
tre travlt med mange gøremål. Det
lykkedes dog nu endelig at mødes –
med Else J og Else R – hos Else R –
på en råkold, sneende og blæsende
onsdag formiddag i december.
Karen måtte desværre melde afbud –
grundet anden aftale!
Else R, Else J og Karen er alle født her
på Nordmors; i hhv. Hesselbjerg,
Sdr. Dråby og Jørsby. Så vi to udsendte
“reportere” (Alice Madsen og Karin
Andersen (begge tilflyttere)) er i gode
hænder, når vi nu skal høre noget
om både nutiden og om den tid, der
er gået. Else Rasmussen åbner døren
og byder velkommen – “Kom ind i
varmen”. Stearinlys og lidt juleri i
vinduerne afslører, at vi nærmer os
højtiden; julen, hjerternes fest. Der
er selvfølgelig hjemmebag til kaffen.
Else R er ikke helt tilfreds med bagværket. Vi andre forsyner os ivrigt!
Else og Niels Jørgen Rasmussen bor
på Strandgård, Feggesving, mellem
Sejerslev og Feggesund. Her har de
nu boet i 56 år. Else R er formand
for Husholdningsforeningen. Hun er
også formand for Onsdagsklubben.
Og Else Jensen er kasserer i samme.
Else R, Karen og Else J er drivkrafterne bag Onsdagsklubben, der –
som navnet fortæller – inviterer til
sammenkomster så godt som hver
onsdag i året – lige med undtagelse
af sommerperioden og julen.
I Onsdagsklubben er der hyggeligt
samvær samt underholdning i form
af musik, oplæsning med mere.
Og der indbydes til fællesspisning
flere gange i løbet af året.
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Altsammen foregår i Aktivitetshuset
i Sejerslev. Ved seneste arrangement
var næsten 40 samlet i klubben til
fællesspisning; det er populært at
mødes her. Arrangørerne er glade for
den talrige opbakning. De er også
taknemmelige for den økonomisk opbakning, der ydes fra bl.a. Nordmorsfonden og Sejerslev menighedsråd.
Else J og Else R har begge arbejdet
på plejehjemmet i Sejerslev; det blev
nedlagt i 2007, og bygningen blev
senere nedrevet. Et tab for øen, samstemmer de to; det var et godt sted.
På plejehjemmet var der gode aktiviteter, heriblandt den årlige julebazar
i december. Der blev arbejdet flittigt
med juledekorationer og håndarbejde
hen over efteråret og frem til dagene
for julebazaren. Arbejdet udviklede
sig i et fællesskab, der fik navnet
Omsorgsklubben. Og denne klub
fortsatte som Onsdagsklubben efter
plejehjemmets nedlæggelse.
Else Jensen fortæller, at da hun i
70erne flyttede tilbage til Nordmors –
efter nogle år i Thorup – blev medlem
af den lokale Husholdningsforening.
Der var jo tradition for, at “tilflyttere”
blev inviteret ind i foreningen. Tilflyttende kvinder vel at mærke. Medlemskabet bidrog til at styrke fællesskabet og tilhørsforholdet til området.
Else J fortæller videre. Hun har også
været medlem af Sejerslev menighedsråd i flere perioder; 12 år i alt
blev det til. Else J mindes mange, gode
oplevelser. Hun beskriver også de forskelle, hun har oplevet i et lokalsamfund med forskellige tilgange og
holdninger; forskelle, der i dag er
langt mindre synlige og nu ikke virker
til at have nogen større betydning.
Vi fik også en snak om Skarregaard;
og ikke mindst om, hvor godt det er,
at så mange lokale morsingboer gør
en indsats for at bevare den smukke,

gamle gård og for at kunne viderebringe hele den historie, der knytter
sig til stedet. Det er igen ildsjælene,
der er trådt (og træder) i karakter.
Især Karen (Karen Hvidbjerg) har
her ydet en stor indsats som en af
“Skarregaards karle og piger”; det er
dem, der i det forgangne år har brugt
så meget knofedt på at bringe gården
i nogenlunde retmæssig stand efter
en længere periode med begrænsede
aktiviteter, nedlukning på grund af
svigtende vedligehold og på grund af
Covid-19. Det bliver spændende at se,
hvordan det kommer til at gå, når
Skarregaard nu snart skal drives som
en selvstændig forening.
Else R finder et gammelt blad frem.
Det er Nordmorsposten fra december
2004 – med en sød nisse på forsiden
og et “God jul”. I bladet er der både
“Nyt fra Nordmors Beboerforening”,
offentliggørelse af en sogneaften:
“Sagn og skrøner fra en svunden tid;
fortalt af fhv. molerarbejdere”, referater fra generalforsamlinger mm.
Vi er alle fire enige om, at lidt mere
engagement og lidt flere bidrag til nuværende Kirke- og Sogneblad kunne
være ønskeligt.
Nordmorsposten fra december 2004
har “blot” 17 år på bagen. Men indholdet er allerede historie. Og vores
decembertræf med Else R og Else J
og vores samtale (gengivet her)
bliver også historie, inden vi ser os
om. Og nogen vil en dag finde Kirkeog sognebladet nr. 1/2022 frem og
måske spørge hinanden: “Hvem var
det nu lige de var, de damer?”
Vi takker for et par gode stunder
sammen. Fadet, der tronede med
nybagte boller og småkager, står
tomt tilbage.
Læs om Onsdagsklubbens aktiviteter
i 2022 på side 6.
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Telefonliste

Kirke- og sognebladet

Praktisk

Hjertestartere

OBS!

Hjertestartere findes på følgende lokationer

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
Jakob Buchhave · 2331 4448

Redaktionen – Kirke- og sogneblad nr. 1/2022 –
er afsluttet den 10. december 2021.

Transport

Materiale til Kirke- og sogneblad nr. 2/2022
(april, maj, juni) skal være redaktionen
i hænde senest 7. marts 2022.

Sejerslev
Sejersvej 26

Ejerslev Havn
Utkærvej 10

– ved Min Købmand
og Frøslev-Mollerup
Sparekasse

– ved sejlerkøkkenet,
i hjørnet af bygningen

Alt materiale sendes/afleveres til:
Karin Andersen, Strandvænget 62, Jørsby
ka@finnnygaard.com · Telefon 2726 7084

Høst og hegnsklipning / Karsten Bisgaard · 4021 0647   
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 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

Redaktionen:
Karin Andersen
Strandvænget 62,
Jørsby
7900 Nykøbing Mors
ka@finnnygaard.com
Sognepræst Peder Hald Jensen
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
phj@km.dk
Telefon 9775 1022

Grafisk tilrettelæggelse:
FinnNygaard.com

Feggesundfærgen sejler mellem Mors og Thy
hvert 20. minut – fra kl. 6.10 fra Mors og kl. 6.15 fra Thy
i vinterperioden.
Sidste sejlads fra Mors kl. 18.10, fra Thy kl. 18.15.
Yderligere information på Nordmors.dk og Mors.dk
Bus 701 kører mellem Sejerslev, Ejerslev og Nykøbing.
Bus 707 kører mellem Sejerslev, Flade og Ø. Jølby
på skoledage.
Se ruter og tider på Nordjyllands Trafikselskab.
Enkelte afgange kører kun på skoledage. Se på køreplanen og derefter på listen over ferieperioder.
NB: Det er gratis at køre med på ruterne.

Foto omslag samt side 6 og 7 (div.), 9 og 11:
FinnNygaard.com · Finn Nygaard, Karin Andersen
Fotos ‘kort/hjertestartere’, side 11, fra Krak.dk

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

Kirke- og sognebladet
– udgives 4 gange om året. Tidligere numre kan ses/
hentes på kirkernes hjemmesider og på nordmors.dk

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

> Se også Nordmors.dk
Ændringer til listen bedes oplyst til redaktionen.
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Nordmors Beboerforening:
www.Nordmors.dk
Facebook/Nordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com
Kirkernes hjemmesider:
Sejerslevkirke.dk
Ejerslevkirke.dk
Joersbykirke.dk

I Nordmors folderen, som
er udgivet af Nordmors
Beboerforening, findes
information om projekter,
seværdigheder, overnatningsmuligheder, indkøb,
spisesteder, virksomheder
mm. på Nordmors.
Desuden praktisk information vedr. transport mm.
Folderen kan fås hos
de handlende i området.
Den findes også på
www.nordmors.dk

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

21 24 74 13

Jytte Andersen

23 63 91 29

Thomas Jensen

97 75 24 84

Kim Sørensen

27 85 38 27

KLIP UD
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