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Sejerslev · Ejerslev · Jørsby – april · maj · juni

Gudstjenester mv.
Sejerslev · Ejerslev · Jørsby

Oven vande

APRIL 2022

JUNI 2022

Alle dage begynder inden i os selv. Er vort hoved fyldt
med tillid, eller tror vi på stemmer, der gør os bange?

3.

Mariæ Bebudelsesdag
10.15 · Sejerslev Kirke

5.

10.

Palmesøndag
9.00 · Ejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

6.

Anden Pinsedag
9.00 · Ejerslev Kirke

14.

Skærtorsdag
10.15 · Sejerslev Kirke

12.

Trinitatis søndag
10.15 · Sejerslev Kirke

15.

Langfredag
10.15 · Ejerslev Kirke

19.

Første søndag efter Trinitatis
9.00 · Jørsby Kirke. Kirkekaffe.

17.

Påskedag
10.15 · Sejerslev Kirke

26.

Anden søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke

18.

Anden Påskedag
14.00 · Jørsby Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

“Da jeg som soldat var på rangerkursus i USA”, siger en
tidligere jægersoldat, “var det min tro, der reddede mig.
Jeg husker især en selvtillidsprøve, hvor vi skulle klatre op
til en balancebom i 10-12 meters højde. Faldt vi ned, var vi
færdige. Vi var alle bange, og en amerikansk faldskærmsjæger trådte frem og sagde “Den prøve vil jeg ikke tage.”
Han blev prompte sendt hjem. Jeg var også bange, men
skulle bruge mit rangerbevis for at komme ind i jægerkorpset. Men da jeg stod og ventede på, at det skulle min
tur, kom jeg i tanke om citatet: “Jeg løfter mine øjne mod
bjergene, hvorfra kommer min hjælp. Min hjælp kommer
fra herren, himlens og jordens skaber. Din fod vil han
ikke lade vakle, han blunder ikke, han som bevarer dig.”
Det fik mig sikkert over balancebommen.
     På en mur i et rum i Köln, hvor jøder var skjult for
nazisterne, har man fundet teksten: “Jeg tror på solen,
også når den ikke skinner. Jeg tror på kærligheden, også
når jeg ikke mærker den. Jeg tror på Gud, også når han tier.”
     Engang, da Jesu apostle var ud at sejle på Genesaret Sø,
kom deres mester dem i møde. Simon Peter ville ud til
Jesus og steg ud af båden, men kun på Jesu ord. Han vidste
godt, at der skulle et magtfuldt ord til. Det fik han.
     Det gik fint, så længe han havde tillid til Jesu ord.
Men så sænkede han blikket og kiggede på bølgerne.
De gjorde ham bange, og han begyndte at synke.       
     Var han så fortabt? Nej, det var han ikke. For Jesus
greb fat i ham og holdt ham oven vande.  
    Men hvad nu med os? Kan vi gå på vandet? Nej, det kan
vi ikke. Men det skal vi. Ikke sådan bogstaveligt. Men
forstået på den måde, at vi skal klare os i hverdagen, i
hjemmet og på arbejdspladsen. Hver dag er der et stykke,
der er op ad bakke. Nogle dage flyder vi ovenpå. Andre
dage må vi gøre som Simon Peter: Træde ud på vandet
og se, om det bærer oppe. Om morgenen kan en dag
se forfærdelig ud. Hvordan klarer jeg mine opgaver?
Hver morgen må vi springe ud i noget, vi ikke kender.

Døde, begravede og bisatte

Heino Preben Sørensen er død den 20. februar og bisat
fra Sejerslev Kirke den 26. februar 2022.
Grethe Jensen Hummel er død den 15. februar og begravet
den 19. februar 2022 på Ejerslev Kirkegård.     

24.

Første søndag efter Påske
10.15 · Sejerslev Kirke. Kirkekaffe.

MAJ 2022
1.

Anden søndag efter Påske
10.15 · Ejerslev Kirke.

8.

Tredje søndag efter Påske
10.15 · Sejerslev Kirke. Konfirmation.

Pinsedag
10.15 · Sejerslev Kirke

JULI 2022
3.

Tredje søndag efter Trinitatis
10.15 · Ejerslev Kirke

10.

Fjerde søndag efter Trinitatis
9.00 · Sejerslev Kirke

MØDER I MENIGHEDSRÅDENE, maj - december 2022

13.

Bededag
10.15 · Ejerslev Kirke. Konfirmation.

15.

Fjerde søndag efter Påske
10.15 · Sejerslev Kirke

22.

Femte søndag efter Trinitatis
19.30 · Ejerslev Kirke

26.

Kristi Himmelfartsdag
19.30 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

29.

Sjette søndag efter Påske.
10.15 · Ejerslev Kirke. Kirkekaffe.

Ejerslev-Jørsby Menighedsråd:
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.
Sejerslev Menighedsråd:
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.

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.
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Verner Poulsen er død den 8. december 2021.
Bisat fra Sejerslev Kirke.
Edith Pedersen er død den 20. december 2021.
Begravet ved Sejerslev Kirke.
Egon Pedersen er død den 23. december 2021.
Bisat fra Sejerslev Kirke.
Edel Margrethe Bendsen er død den 8. januar og
begravet den 14. januar 2022 på Sejerslev Kirkegård.
Svend Frede Nielsen er død den 7. februar og begravet
på Sejerslev Kirkegård den 12. februar 2022.

Den gammeltestamentlige salmist har sat ord
på erfaringen af at synke:
Frels mig, Gud, for vandet når mig til halsen,
jeg er sunket i bundløst dynd og kan ikke få fodfæste.
Jeg er kommet ud på det dybe vand,
strømmen skyller sammen over mig.
Jeg er udmattet af at råbe, min strube er blevet hæs,
mine øjne har stirret sig trætte af at vente på min Gud.
           
Red mig op af dyndet, så jeg ikke synker til bunds,
red mig fra dem, der hader mig, og fra det dybe vand!
Lad ikke strømmen skylle sammen over mig, lad ikke
dybet opsluge mig, lad ikke brønden lukke sig over mig!
Svar mig, Herre, for din trofasthed er god, vend dig
til mig i din store barmhjertighed! Skjul ikke dit ansigt
for din tjener, for jeg er i nød, svar mig nu!
Salmisten er her så langt ude, som et menneske kan
komme, men siger alligevel: “Jeg ventede i tillid på Gud.
Han bøjede sig til mig og hørte mit skrig. Han trak mig op
af det brusende dyb, af det bundløse mudder. Han satte
min fod på en klippe og gjorde mine skridt faste.”  
    Som kristne er vi forbundet med en person, der prøvede
at komme så langt ud, som et menneske kan komme,
nemlig Jesus selv. Han kom som en bror – en der blev
bekendt alle afkroge af menneskelivet, og som ledsager
os gennem alt.
    Søren Kierkegaard sagde: Tænk, om et menneske
hastede gennem livet og ikke opdagede, at Jesus hele
tiden havde gået ved siden af.
                  
                                            Sognepræst Peder Hald Jensen

Fødte og døbte
Freja Köster Boll og Jesper Köster Boll har den 25. januar
2022 fået en datter.
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Feggesundfærgen 10 år
I år fejrer Feggesundfærgen 10 års jubilæum.
Siden starten i 2012 har Feggesundfærgen
sejlet med mere end 1,3 millioner passagerer.
Derfor vil færgens besætning hen over året uddele forskellige præmier til alle “landkrabber”,
som tager færgen. Vinderne får besked under
overfarten.
M/F Feggesund er bygget på Hvide Sande
Skibs- og Bådebyggeri og blev søsat i 2012.
Læs artiklen om Feggesundfærgen i Kirke- og
sogneblad nr. 4/2021. Bladet kan hentes på
kirkernes hjemmesider og på nordmors.dk

Meddelelser mm.

Konfirmation 2022

Alle kirker synger

Søndag den 8. maj kl. 10.15 konfirmeres
i Sejerslev Kirke:
·  Anders Nygaard Kjærgaard
·  Jacob Møller
·  Katja Toft Novak
·  Malou Svenningsen
·  Thomas Hundahl Buchhave
Bededag, den 13. maj, konfirmeres i Ejerslev Kirke
·  Signe Søltoft Nielsen
   

Tirsdag den 3. maj kl. 19.00
Sejerslev Kirke
Se datoer/program for “Alle kirker synger”
i de øvrige kirker på Mors på:
www.nykoebingmorskirke.dk > Aktiviteter

Information fra Ejerslev Kirke og Jørsby Kirke
Kirkerne er i gang med en tilpasning af kirkegårdene.
I forbindelse med sløjfning af gravsteder flyttes gravstenene almindeligvis til et lapidarium bag kirken.
Som noget nyt tilbydes det at samle disse gravsten i
“familiegrupper”. Det vil naturligvis foregå i samarbejde med pårørende. Hvis der er interesse for at høre
nærmere om denne mulighed, kan graver Poul Roesen
kontaktes på telefon 2337 0970.

Onsdagsklubben
6. april kl. 12.00 · Afslutning – med frokost.
Tilmelding. Alle er hjertelig velkomne.
Venlig hilsen Onsdagsklubben,
Else R. · 3095 4769, Karen · 2980 7860, Else J. · 2872 1035

Forårsfest
Indre Mission i Sejerslev indbyder til forårsfest
Torsdag den 19. maj kl. 18.30 i Sognehuset, Sejerslev.
Med chauffør Søren Peter Thomsen, Kallerup.
Tilmelding på telefon 2927 7587 eller 9775 1525.

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 8. - 11. april, 18. - 21. april, 24. - 26. maj.
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

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

Møder i menighedsrådene, maj - december 2022: side 2
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Fossil- og Molermuseet
Sæson 2022
Henrik Madsen, Fossil- og Molermuseet, og Karin Andersen, Jørsby

Når Fossil- og Molermuseet åbner
dørene for sæson 2022, bydes publikum indenfor til en ny særudstilling,
som museets folk har arbejdet på hen
over vinteren. Museet åbner sæsonen
den 11. april – i påskeugen.
Kælderen på Kongevejen
Udstillingen hedder: “Kælderen på
Kongevejen”. Her præsenteres hidtil
usete fund, som museet modtog fra
Bent Søe Mikkelsens enke i 2021. Der
er tale om en stor mængde fossiler,
som Bent Søe Mikkelsen efterlod i
kælderen under hans og ægtefællens
hjem på Kongevejen i Sejerslev.
Besøg af forsker fra USA
I januar havde Fossil- og Molermuseet
besøg af Grace Musser fra University
of Texas, Austin. Grace har en mastergrad i biologi og er ved at færdiggøre sin ph.d. i geologi. Og så er hun
fugleekspert! Grace kom på besøg
i Danmark bl.a. for at se Fossil- og
Molermuseets samling af fugle fra
moleret og, ikke mindst, undersøge
Henrik Madsens fantastiske fund
fra molergraven i Ejerslev 26. oktober
sidste år.
Graces foreløbige undersøgelse viser,
at der muligvis er tale om en lille
sangfugl. Lagene, fuglen fra Mors
er fundet i, er ca. 55 millioner år gamle
og et af de bedste, hvis ikke det
bedste sted, at finde fugle med
denne alder. Fuglene fra molerlagene
er forfædre til de moderne fugle. Det
er dem, vi ser flyve rundt i naturen
nu om dage. At finde rester af fossile
fugle sker yderst sjældent – endda på
verdensplan er det sjældent; derfor
er fundet på Nordmors af stor videnskabelig betydning. Grace Musser
er ved at undersøge de mange fine
detaljer i fossilet hjemme i Texas, for
hun har taget hundredevis af fotografier af fuglefossilet, mens hun var
på besøg på Nordmors.
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Hendes arbejde vil blive til en videnskabelig artikel, som vil ændre sangfuglenes udviklingshistorie og formodentlig flytte deres opståen omkring
30 millioner år længere tilbage i tiden.
Den lille sangfugl, som kun er 8 cm
lang, er udstillet på Fossil- og Molermuseet og kan ses fra 11. april til
30. november. Herefter vil fuglen,
på grund af den videnskabelige og
udstillingsmæssige værdi, blive
erklæret for Danekræ. Naturligvis
vil Fossil- og Molermuseet ansøge
Statens Naturhistoriske Museum om
lov til at beholde fuglen, fordi der
er stor sandsynlighed for, at den vil
blive til endnu et klenodie, på lige fod
med vores berømte havskildpaddeunge “Luffe”.
Luffe
Og nu vi er ved “Luffe” ... Det var
i sommeren 2008, Henrik Madsen
gjorde et unikt fund i molergraven.
Henrik havde også fundet fossilet
af en voksen havskildpadde. Men
fossilet af den 54 mio år gamle babyhavskildpadde var helt særskilt.
“Luffe” blev senere samme år
erklæret Danekræ og sendt til
Geologisk Museum i København.
Betegnelsen Danekræ indebærer,
at fundet ikke må sælges til private
samlinger eller museer i udlandet.
Luffe fik en fornem plads i udstillingen
på Geologisk Museum, men vendte i  
2014 – efter 6 års eksil – tilbage til sit
rette “element”, Fossil- og Molermuseet ved Limfjorden på Mors.
Moleret er helt enestående for
Limfjordsområdet, og Fossil- og
Molermuseet råder over nogle af
de flotteste fossiler i verden. Ikke
mindre end 40 procent af alle de
danekræ, der er fundet, stammer
fra moleret, og heraf kommer langt
størstedelen fra Mors.

Fossiljagt i påskeferien
Mandag til fredag i påskeferien
(11. - 17. april) arrangeres guidede
fossiljagter på Fossil- og Molermuseet. Det er muligt at deltage
både kl. 11 og kl. 14. Fossiljagten er
gratis, når entré til museet er betalt.
Måske finder DU det næste danekræ?

Fossil- og Molermuseet blev
etableret i maj 1988 som den
geologiske afdeling af Morsland
Museum (nu Museum Mors)
– i samarbejde med Skamol og
Bent Søe Mikkelsen.
Museets samling blev baseret på
Ketty og Bent Søe Mikkelsens
store og meget fine private
samling af fossiler og krystaller
fra de ca. 55 millioner år gamle
moleraflejringer.
Læs mere i den nye bog “Moler
og Fossiler”, der blev udgivet i
december 2021. Bogen er skrevet
af museets Henrik Madsen og
Jan Audun Rasmussen. Bogen
kan købes i museumsbutikken
samt i Bøger og Papir, Algade 10
i Nykøbing Mors.

Fossil- og Molermuseet
Skarrehagevej 8
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9772 3421
www.museummors.dk
> Fossil- og Molermuseet
Facebook / Museum Mors
Følg bl.a. med i FREDAGSFUNDET
Fossil- og Molermuseets specialister:
· Henrik Madsen,
museumsformidler, samlingsansvarlig for geologi.
· Jan Audun Rasmussen,
museumsinspektør, geolog,
Ph.d. i palæontologi.
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Præsentation af Anette Jensen

Skarregaard Naturcenter

Medlem af bestyrelsen i foreningen Skarregaard Naturcenter

Stiftende generalforsamling · foreningen Skarregaard Naturcenter

Interview v/Alice Madsen, Ejerslev

Knud Kjærgaard, formand, og Jonas Korsgaard, sekretær

Anette Jensen kunne, som den eneste
i den nedsatte bestyrelse, ikke være
til stede ved den stiftende generalforsamling 22. februar. Anette havde
forinden stillet sit kandidatur til
rådighed – og blev valgt.
Anette er indehaver af Heltoften B&B
i Flade.
På et spørgsmål om hvorfor Anette
stillede op til bestyrelsen, svarer hun:
“Jeg hører jo til her på Nordmors. Det
er min valgstavn, som vores lokale
forfatter Knud Sørensen siger. Jeg
føler mig så heldig hver dag at kunne
nyde de fantastiske landskaber og
kunne ikke forestille mig at bo andre
steder. Jeg er også vokset op på
landet med dyr og de aktiviteter, der
finder sted på en gård. Mine bedsteforældre havde en gård i Hvidbjerg,
mine oldeforældre og tipoldeforældre
boede på landet. For mig hænger fortid, nutid og fremtid sammen for os
alle – vi skal vide, hvad vi er rundet
af. Først når vi forstår fortiden, kan
vi forstå nutiden og drømme om en
fremtid. Og her kommer Skarregaard
ind i billedet. For netop her er der
mulighed for at opleve og forstå
livet på landet før og nu. Jeg har selv
været der med mine børn for mange
år siden og nu med børnebørnene;
og senest har jeg sunget i Nordmorskoret til julemarkedet”. På spørgsmålet om Anette er morsingbo, lyder
svaret: “Man kan vel godt tillade sig
at sige “næsten”, når ens far er vokset op her, når man har være til bal i
Strandpavillonen, og ens fætter har
pølsevognen ved XL-Byg?”
Anette er formand for Regional Madkultur Thy-Mors – en forening, der
understøtter lokal produktion, forbrug og salg af fødevarer. Foreningen
gennemfører lige nu – med støtte
fra LAG – også gastronomikurser for
både amatører og professionelle.
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Landbrugsskolen er også medlem og
lagde lokaler til foreningens høstmarked. “Og netop her tror jeg, både
foreningen og jeg vil kunne bidrage til
den videre udvikling af Skarregaard”,
siger Anette. Det kunne f.eks. være
fantastisk at lave og servere gamle
egnsretter. Eller lave en spændende
butik med lokale råvarer og produkter. Vi kan nemlig godt på Mors, og
vi har så meget at være stolte af.”
Anette har også en baggrund som
lærer og skoleleder og senest 17 år
som chef for Uddannelse og Læring
(skoler og uddannelse) i Vejle Kommune. “Jeg håber at kunne bidrage
med min erfaring med at sætte mål
og visioner og føre strategierne ud i
livet. Og så ligger der jo et fint oplæg
fra Morsø Kommune med masser
af idéer og forslag – både her og nu
og på den lange bane. Og det gør
mig glad, at man har tænkt f.eks. et
skoleforløb og skolehaver som en del
af udviklingen. For det er så vigtigt,
at Skarregaard igen bliver et levende
sted, der bruges af både lokale og
turister. Via mit arbejde som B&B-ejer
har jeg efterhånden en ret god fornemmelse af, hvad turisterne gerne
vil. Så det håber jeg også at kunne
bidrage med. Og så vil jeg glæde mig
til at foreslå de turister, der besøger
Heltoften, at besøge Skarregaard.
Jeg synes især det er vigtigt, at børn
og unge kommer på Skarregaard,
for det er dem, der skal forme vores
fremtid. Og de har sikkert også rigtig
mange gode idéer til, hvordan stedet
kan bruges, så de synes, det er sjovt
og lærerigt. Jeg har i mine mange år
i arbejdet med børn og unge rigtig
gode erfaringer med involvering af
netop dem. Og så er vi jo så heldige
at have en fantastisk landbrugsskole
på Mors. Med dem repræsenteret i
bestyrelsen for Skarregaard ligger
der også her mange muligheder i at
udvikle stedet.”

Har du andre tanker om stedet?  
“Jamen outdoor turisme er jo især
blevet rigtig populært under coronaen, og med den fantastiske shelterplads som udgangspunkt ligger der
så meget potentiale for videre udvikling. Naturevents og arrangementer. Vi skal ikke genskabe Nationalpark Thy, men Mors’ udgave. Og have
fokus på oplevelsesøkonomi. Vi har
allerede Kystruten, vi har Østerssafari
og mange andre spændende events.
Her kan Skarregaard også være en
vigtig brik. Og når der på den lange
bane etableres et oplevelsescenter
ved molermuseet, er det vigtigt, at
der tænkes i samarbejde, så brugere
og turister oplever sammenhænge.
Men det er nok på den lange bane.”

Morsø Kommune var vært ved den
stiftende generalforsamling for
foreningen Skarregaard Naturcenter,
tirsdag den 22. februar i Nordmorshallen. Rigtig mange mennesker –
ikke mindst lokale – var mødt op for
at vise deres interesse for projektet.
Aftenen kom fra start med en del
tekniske udfordringer, som desværre
forstyrrede og forsinkede forløbet.
Efter en generalforsamling med flere
ubesvarede spørgsmål end svar blev
de foreslåede vedtægter godkendt,
og der blev valgt en bestyrelse.
9 personer stillede op til valget;
heraf blev de 7 blev valgt til bestyrelsen og 2 som suppleanter.
Skarregaard Naturcenter
Feggesundvej 53, 7900 Nykøbing M
Formand Knud Kjærgaard
Telefon 29 43 93 04

Bestyrelsen holdt deres første møde
den 1. marts og konstituerede sig
med følgende valgte:
– Formand Knud Kjærgaard
– Næstformand Tage Andersen
– Kasserer Anette Toft Jensen
– Sekretær Jonas L. B. Korsgaard
– Marina Andersen
– Anette Jensen
– Hanne Haaning
Suppleanter:
– Anette Stagstrup
– Uffe Gorm Nielsen
Begge suppleanter kommer til at
deltage i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen vil i den kommende
tid prøve at skabe sig et overblik
over, hvad den er blevet tilbudt at
overtage. Efterfølgende vil bestyrelsen tage en forhandling med kommunen om den samarbejdsaftale,
foreningen er stillet i udsigte.

Planen er, at samarbejdsaftalen
skal godkendes af foreningens
medlemmer på en ekstraordinær
generalforsamling – forhåbentlig
allerede i april. Her vil bestyrelsen
også fremlægge visioner og mål for
fremtiden.
Foreningen vil blive meget afhængig
af frivillige kræfter, og bestyrelsen vil
prøve at skabe gode rammer omkring dette arbejde. Trods behovet
for frivillig arbejdskraft er dette dog
ikke en forudsætning for medlemskab af foreningen. Her er alle med
interesse for Skarregaard og området
velkomne.
Indtil hjemmeside og e-mail adresser
er på plads, er interesserede velkomne
til at henvende sig til medlemmer af
bestyrelsen.

Vi vender tilbage til spørgsmålet om,
at Anette stillede sig til rådighed. “Ja,
først sagde jeg nej, fordi jeg ved, at
jeg – med respekt for min egen forretning – ikke kan stå og stege frikadeller eller gøre rent eller male. Men så
tænkte jeg, at jeg jo også bare kan
bidrage med det, jeg ved jeg er god
til. Og sagde efterfølgende ja. Og tak
for at jeg får chancen for at bidrage til
dette unikke sted. Og så tror jeg på,
at der er rigtig mange frivillige, der
både kan og vil bidrage med noget
godt udefra; bidrage med alt det, vi
hver især er bedst til at gøre.” Anette
slutter af med at nævne Lodbjerg Fyr
som et rigtig godt eksempel på, hvad
frivillige kan bidrage med.
Det lover godt for forvaltningen af
den fantastiske gave, som Morsø
Kommune i sin tid blev givet af den
sidste ejer af Skarregaard. Nu skal
der arbejdes med at få stedet til at
leve igen, så det bliver en glædelig
oplevelse for morsingboer og for
turister, der kommer til Mors.
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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. 2/2022 –
er afsluttet den 10. marts 2022.

Transport

Materiale til Kirke- og sogneblad nr. 3/2022
(juli, august, september) skal være redaktionen
i hænde senest 5. juni 2022.

Sejerslev
Sejersvej 26

Ejerslev Havn
Utkærvej 10

– ved Min Købmand
og Frøslev-Mollerup
Sparekasse

– ved sejlerkøkkenet,
i hjørnet af bygningen

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

Redaktionen:
Karin Andersen
Strandvænget 62,
Jørsby
7900 Nykøbing Mors
ka@finnnygaard.com
Telefon 2726 7084
Sognepræst Peder Hald Jensen
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
phj@km.dk
Telefon 9775 1022

Sejerslev Smed, VVS ved Niels Brusgaard · 3027 9189
Sejerslev Vandværk · 6988 4404 (Nyt telefonnummer)
SFO på Naturfriskolen · 5191 9876

Grafisk tilrettelæggelse:
FinnNygaard.com

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

Foto omslag samt side 4, 7, 8, 9 (1-5) og 11:
FinnNygaard.com · Finn Nygaard, Karin Andersen
Fotos ‘kort/hjertestartere’, side 11, fra Krak.dk

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

Feggesundfærgen sejler mellem Mors og Thy
hvert 20. minut – fra kl. 6.10 fra Mors og kl. 6.15 fra Thy
på hverdage. Lør-, søn- og helligdage kl. 8.10 fra Mors
og kl. 8.15 fra Thy.
Oktober - april · sidste sejlads fra Mors kl. 18.10,
fra Thy kl. 18.15.
Maj - september · sidste sejlads fra Mors kl. 20.10,
fra Thy kl. 20.15.
Yderligere information på Nordmors.dk og på 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.
NB: Det er gratis at køre med på ruterne.

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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