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Alsted · Ejerslev · Jørsby · Sejerslev · Sønder Draaby – januar · februar · marts  



Gudstjenester 
Alsted · Ejerslev · Jørsby · Sejerslev · Sønder Draaby 

JANUAR 2023 

1. Nytårsdag
 14.00 · Sejerslev Kirke
 Indsamling til Det danske Bibelselskab.

8. Første søndag efter Helligtrekonger 
 10.30 · Jørsby Kirke. Nytårstrav.

15. Anden søndag efter Helligtrekonger 
 10.30 · Sønder Dråby Kirke

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

29. Sidste søndag efter Helligtrekonger
 10.30 · Ejerslev Kirke. Kirkekaffe.

FEBRUAR 2023 

5. Søndag Septuagesima 
 10.30 · Alsted Kirke

12. Søndag Seksagesima
 19.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

19. Fastelavns Søndag
 13.30 · Sejerslev Kirke. Fastelavnsgudstjeneste
 med efterfølgende tøndeslagning i Nordmors-
 hallen. For børn og voksne.

26. Første søndag i Fasten
 19.00 · Ejerslev Kirke

MARTS 2023 

5. Anden søndag i Fasten 
 14.00 · Sønder Dråby Kirke

12. Tredje søndag i Fasten 
 9.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

19. Midfaste Søndag 
 10.30 · Jørsby Kirke. Kirkekaffe.

26. Mariæ Bebudelsesdag 
 19.00 · Alsted Kirke.  Musikgudstjeneste.
 “Vi synger foråret ind”. 
 Kirkekaffe med mundgodt i Alsted Kirkes
 våbenhus.

APRIL 2023 

28. Palmesøndag 
 10.30 · Sejerslev Kirke. Kirkekaffe.

Lister over gudstjenester findes desuden på sogn.dk

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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Fødte og døbte
Trine Strandgaard og Tobias Nielsen Serup har den 
2. oktober 2022 ladet deres søn “Lukas Strandgaard” 
døbe i Ejerslev Kirke. 

Navne

Koncerter, sogneeftermiddage og -aftener · januar, februar og marts 2023

Alsted, Ejerslev, Jørsby, Sejerslev og Sønder Dråby sogne 
er indgået i det bemeldte samarbejde, hvilket også ud-
munder i en buket af arrangementer. Vi tager hul på 2023 
med invitation til intet mindre end to kirkekoncerter 
– med hhv. Gary Snider & The Leonard Cohen Affair 

I foråret 2022 blev rådsmedlemmerne i Tødsø, Alsted og 
Sønder Dråby Sogne gjort bekendt med planen om en 
strukturændring omfattende de tre sogne. Anledningen 
var, at den kirkebogsførende sognepræst, Joan Amalie 
Holck, når pensionsalderen i november 2023, og at 
det ved menighedsrådsvalget i 2020 ikke var muligt  
at finde det tilstrækkelige antal menighedsrådsmed-
lemmer i de tre sogne. I 2022 har der således været  
afholdt menighedsmøder om, hvorvidt Tødsø Sogn 
skulle indgå i pastorat med Nykøbing Sogn. 
     Alsted Sogns og Sønder Dråby Sogns menighedsråd 
havde ytret ønske om at indgå i pastorat med Sejerslev, 
Ejerslev og Jørsby Sogne. Dette ønske har Sejerslev 
Menighedsråd og Ejerslev-Jørsby Menighedsråd imøde-
kommet.
     I efteråret blev det imidlertid meddelt, at Joan Amalie 
Holck går på pension allerede ved årsskiftet 2022/2023. 
Derfor ville strukturændringen på det nordøstlige Mors 
finde sted tidligere end planlagt. Beslutningen blev, at 
Tødsø Sogn pr. kirkeårets begyndelse, Første søndag 
i Advent 2022, kommer til at indgå i pastorat med 
Nykøbing Sogn. Alsted Sogn og Sønder Dråby Sogn 
indgår fra samme dato i et nyt femsogns pastorat på 
Nordmors – bestående af Sejerslev, Ejerslev, Jørsby, 
Sønder Dråby og Alsted Sogne. 
     Sognepræst Peder Hald Jensen vil fra og med Første 
søndag i Advent 2022 være kirkebogsførende præst i 
disse fem sogne. Dog forbliver sognepræst Joan Holck 
primær præst i Alsted Sogn og Sønder Dråby Sogn indtil 
sin afsked pr. 31. december 2022. 
     På møde den 7. juni 2022 blev det besluttet, at det 
nyt pastorat skal hedde “Nordmors Pastorat”.
       Gudstjenesterne fordeles således, at der hver tredje 
helligdag er gudstjeneste i Sejerslev Kirke, og ligeligt 
hver sjette helligdag i de øvrige fire kirker, dog med 
ekstra gudstjenester til påske, jul og Allehelgen.
     Sognehuset, Sejerslev, stilles til rådighed for samt-
lige sognearrangementer i pastoratet. Både sogne-
eftermiddage og sogneaftener arrangeres fortsat. 
      Folkekirken er en del af vores kulturarv. Vi har vel 
hver især en forkærlighed for vor sognekirke. Tilrette-
læggelsen af, hvad der skal ske i dem, har betydning  
for hver enkelt af os. Rådsmedlemmerne bestræber 
sig på – under de givne befolkningsmæssige forhold – 
at byde sognenes beboere de bedst mulige kirkelige 
rammer. Vi håber på sognebørnenes forståelse for 
ændringerne. Menighedsrådene modtager gerne for-
slag til udførelsen af det kirkelige arbejde.

      Bodil Hansen, næstformand, Alsted menighedsråd

Pastoratsændring Koncerter · vinter 2023

Gary Snider · En hyldest til Leonard Cohen 

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 · Ejerslev Kirke
Leonard Cohen Affair
 
Sanger og guitarist Gary Snider fortolker Leonard Cohens 
fantastiske sange. Leonard Cohen har efterladt sig en 
skat af dejlige melodier og poetiske tekster med stor 
dybde. Tekster, der vidner om en både religiøs og spiri-
tuel mand, der opnåede stor indsigt i menneskesindets 
mange lag via sit eget livs mange op- og nedture. Med 
sig har Gary Snider de to korsangere Katrine Hald og 
Connie Pilgaard Nielsen.

Menighedsrådene inviterer. Alle er velkomne. Gratis entré. 
Efter koncerten bydes på en forfriskning.

Anders og Bent Bro

Mandag den 20. februar kl. 19.00 · Ejerslev Kirke

Det handler om det vestjyske – om Thyborøn, om fiskeri 
og om familieforhold, når Anders & Bent Bro går på
scenen sammen – med klaver og guitar. Tilsat vestjysk 
groftsaltet humor og med smilet og humoren som driv-
kraft, tager de to Bro’er os med på en musikalsk sejltur. 

Menighedsrådene inviterer. Alle er velkomne. Gratis entré. 
Efter koncerten bydes på en forfriskning.

Døde og begravede 
Marianne Josefsen er død den 23. september 2022.
Hanne Plum Jørgensen er død den 10. oktober 2022.
Niels Kristian Hvidbjerg er død den 30. oktober 2022.

og med de to vestjyder Anders & Bent Bro (præsentation 
af koncerterne næste side); desuden tre sogneaftener, 
arrangeret af Alsted og Sdr. Dråby sognes menighedsråd. 
Program og præsentation side 4. Alle er velkomne, og vi 
håber at se mange af jer. 
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Januar, februar, marts 2023

Nytårstrav · Jørsby Kirke

Søndag den 8. januar kl. 10.30 · Første søndag i det 
nye år (i 2023 første søndag efter Helligtrekonger) følges 
vi – traditionen tro – på en vandretur ved Jørsby. Herefter 
hygger vi os i kirken – med kaffe og sandwiches, synger 
et par salmer og lytter til oplæsning. Alle er velkomne. 

Kalender · aktiviteter · meddelelser

Vi glæder os til at se jer i Onsdagsklubben i 2023. 
Vi mødes onsdage kl. 14.00, hvor intet andet er oplyst.

11. januar · Martin Hvas, musik  
18. januar · Frelsens Hær
25. januar · Torben Lind, foredrag
1. februar · Nordmors musik · Ole, Uffe og Poul
8. februar · Spisning, kl. 12.00 · Tilmelding
15. februar · Peter Østerby-Jørgensen
22. februar “Bedsterne” fra Thy · musik
1. marts · Gudrun Noesgaard
8. marts · Morsø Spillemænd
15. marts · Eske Pedersen
22. marts · Anker Svendsen
29. marts · Afslutning og spisning, kl. 12.00 · Tilmelding
10. maj er der forårsudflugt; info herom senere.

Alle er hjertelig velkomne. Venlig hilsen Onsdagsklubben, 
Else, Karen og Else
Onsdagsklubben retter en venlig tak til Nordmorsfonden 
for den økonomiske opbakning, der er ydet gennem tiden, 
og som har muliggjort så mange aktiviteter og udflugter.

Onsdagsklubben · Aktivitetshuset Sejerslev

Running Dinner på Nordmors · 4. februar 

Nordmors Beboerforening og IF Nordmors arrangerer i 
fællesskab running dinner – lørdag den 4. februar 2023.
Alle er hjertelig velkommen til at deltage. Vi håber at 
se mange.

Kender du/I ingen eller kun få, er her alle tiders chance 
for at komme til at kende nye og flere mennesker på 
en sjov og anderledes måde. Ved running dinner skal 
vi bruge værter og deltagere. Værter serverer forret og 
hovedret for 6 gæster og får dertil et tilskud på 300,- kr.
Deltagerne besøger 2 forskellige værter i løbet af aftenen 
og skal medbringe egne drikkevarer til middagen.

Alle mødes i Skydesalen til kaffe og kage og en svingom. 
Baren åbnes til gode priser. Festen fortsætter til kl. 01.00.

Pris pr. deltager: 175,- kr. 

Bindende tilmelding og betaling senest lørdag den 
21. januar 2023 til: Margit Lund på telefon 2425 2999
eller til: Anne Juhl på telefon 2556 0782

Info og opdateringer på nordmors.dk og Facebook
> Nordmors Beboerforening

Fastelavn · Sejerslev Kirke og Nordmorshallen

Søndag den 19. februar ·  Fastelavns Søndag
Kl. 13.30 er der fastelavnsgudstjeneste i Sejerslev Kirke. 
Herefter tøndeslagning i Nordmorshallen. For børn og 
voksne. Alle er velkomne.

Sogneeftermiddage og -aftener
januar, februar, marts 2023
Alsted og Sønder Dråby menighedsråd inviterer til 
sogneeftermiddage og -aftener i Tødsø. 
Vi mødes i Tødsø konfirmandstue, Gl. Landevej 32.
Alle er velkomne. 
 
· Tirsdag den 10. januar kl. 14.30
 Ulla Andersen fortæller. 
· Tirsdag den 7. februar kl. 14.30
 Hans Larsen, Morsø Traktormuseum –
 “Fra landboknægt til traktormand”.
· Tirsdag den 7. marts kl. 18.00
 Eske Engholm underholder – musik og fællessang.
 Der serveres smørrebrød og flødeskumslagkage;
 75 kr. pr. person. HUSK tilmelding – 
 til Margit 2326 93 99 eller til Anna Marie 2011 1015.

Mariæ Bebudelsesdag 

Søndag den 26. marts kl. 19.00 i Alsted Kirke
Musikgudstjeneste. “Vi synger foråret ind”. Herefter 
kirkekaffe med mundgodt i Alsted Kirkes våbenhus.
Alle er velkomne.

Alle ønskes et 
Godt Nytår; tak for i år 
og på gensyn i 2023.

Gary Snider med kor · Leonard Cohen Affair 

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 · Ejerslev Kirke
Gary Snider fortolker Leonard Cohens fantastiske sange 
sammen med Katrine Hald og Connie Pilgaard Nielsen.
Yderligere info/program på side 3.

Anders og Bent Bro

Mandag den 20. februar kl. 19.00 · Ejerslev Kirke
Tilsat vestjysk humor og med smilet og humoren som 
drivkraft, tager de to Bro’er os med på en musikalsk 
sejltur. Yderligere info/program på side 3.
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Sognepræst Peder Hald Jensen, 
Sejersvej 48, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1022 · e-mail  phj@km.dk
Mandag er fridag. 
Fri 20.-23. januar, 10.-15. februar og 10.-13. marts.

Peder Hald Jensen afløses på fidage af sognepræst 
Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup Kirke, 7950 Erslev 
Telefon 9774 1076 · e-mail  pej@km.dk

Formænd

Alsted: Poul Møller Hansen
Enghaven 4, Skarum, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 2095 2780
e-mail  poul.moller.hansen@altiboxmail.dk 
Ejerslev-Jørsby: Ove Bisgaard
Hulhøjen 31B, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors 
Telefon 9775 1072 
e-mail  ovebisgaard@mail.dk
Sejerslev: Henning Bang Nielsen
Søgårdsvej 20, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors 
Telefon 2125 4838  
e-mail  ins5185@vikingdanmark.dk 
Sønder Dråby: Kirsten Nielsen
Dråbystræde 92, Sønder Dråby, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 3046 1495, 
e-mail  draaby92@hotmail.com

Gravere

Alsted og Sønder Dråby: Birthe Spanggaard, 
Ropsøvej 32, Sejerslev, 7900 Nykøbing 
Telefon 6154 7398 
e-mail  alsteddraabygraver@gmail.com
Ejerslev og Jørsby: Poul Roesen, 
Kongevejen 66, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors 
Telefon 2337 0970 
e-mail  roseneng@altiboxmail.dk  
Sejerslev: Inger Marie Nielsen, 
Søgårdsvej 20, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors 
Telefon 2183 8700 
e-mail  sejerslevkirke@gmail.com 

Kirkeværger

Alsted: Jonna Christensen, Enghaven 22, Skarum, 
7900 Nykøbing M · Tlf. 6174 2401 
Ejerslev og Jørsby: Anine Toft, Ejerslevvej 57, Ejerslev, 
7900 Nykøbing M · Tlf. 9775 1563  
e-mail  aninet@outlook.dk
Sejerslev: Jens Peter Holm, Nørre Smedievej 7, Sejerslev, 
7900 Nykøbing M · Tlf. 5120 7391 
e-mail  fam.holm@godmail.dk
Sønder Dråby: Laura Poulsen, Bakkevænget 30, 
Sønder Dråby, 7900 Nykøbing M · Tlf. 5211 0006 

Organister 

Alsted og Sønder Dråby: Lisbeth Frandsen, 
Langkærvej 22, 7950 Erslev · Tlf.: 2294 5457, 
e-mail: lisbethfrandsen22@outlook.dk 
Sejerslev, Ejerslev-Jørsby: Ruth Dissing, 
Paradisvej 2, 7950 Erslev · Tlf. 9774 1536 /
Mobil 2165 8436

Kirkesangere 
 
Sejerslev, Ejerslev, Jørsby: Carl Nesager Skaarup,
Vestmorsvej 26, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 3024 4392
e-mail  carlnesager@yahoo.dk
Alsted, Sønder Dråby: Marie Schmidt Klausen,
Langkærvej 29, 7950 Erslev
Tlf. 2680 4471
e-mail  mariesk27081993@gmail.com

Alsted, Ejerslev-Jørsby, Sejerslev
og Sønder Draaby sogne 

Tidligere sygehuspræst Preben Kok siger:
    “Jeg venter hele tiden. Men jeg ved ikke på hvad og 
bliver igen og igen overrasket. Jeg tror, man kan dele 
mennesker op i dem, der kæmper for, at ting skal ske, 
og dem, der venter på, at livet kommer af sig selv. 
Jeg venter altid på at se, hvad livet bliver til. Jeg har 
stort set aldrig kæmpet for noget som helst.
    Når man er troende på den måde, jeg er, er man nok 
mindre optaget af, hvad der ligger i ens egen hånd, 
end hvad der ligger i Guds hånd. Jeg er meget optaget 
af, hvad der ligger i Guds hånd, men jeg stiller ikke 
forventninger til det. For jeg ved, at jeg hele tiden bliver 
overrasket, fordi han gør noget andet, end jeg havde 
forventet. Et sind som mit bruger ikke mange kræfter 
på at vente på ting, man ikke kan styre. Det er derfor, 
jeg ikke har noget bedre at gøre end at vente på det, 
der kommer. Og så slå til og bruge det til noget, når det 
er kommet.
    At jeg har det synspunkt, er baggrunden for, at jeg kan 
hjælpe folk. Kierkegaard siger til personer i alvorlige 
situationer: ‘Det, du har brug for, har du ikke fantasi til 
at bede om. Fordi det, du har brug for, ligger uden for 
din egen tankegang’. Jeg har igen og igen siddet med 
mennesker i katastrofale situationer, hvor man måtte 
tænke, at her var der ingen Gud. Og alligevel har der 
forbløffende ofte vist sig et eller andet, som man ikke 
havde forventet, og som man har kunnet komme videre 
på. Men ventetiden var nødvendig for, at det kunne 
åbenbare sig. Det, man må vente på, er simpelthen det, 
som man ikke ved, hvad er.

    Når jeg hele tiden er forventningsfuld uden at vide, 
hvad jeg venter på, skyldes det altså, at der er noget 
liv, man har magt over, og noget liv, man ikke har magt 
over. Men vi lever i et samfund, hvor mange tror, at vi 
har magt over mere, end vi har. Ingen tror, at der kan 
komme noget ud af at gøre ingenting.
     Der er bare det, at forventningerne til den del af livet, 
man ikke har magt over, ofte er urealistiske. Det kan 
dræbe livsglæde i mængder, for man bliver stresset, 
når man har en urealistisk opfattelse af, hvor meget 
man selv kan styre.
     Jeg har engang – lidt overdrevet – sagt, at jeg ikke 
ønsker at blive bedre til noget, for så er jeg sikker på, 
at jeg går glip af noget, der er endnu bedre. Jeg er for 
eksempel uddannet i historie og kristendomskundskab,
men endte som præst. Hele tiden har mit liv formet 
sig i en retning, som er bedre, end jeg havde kunnet 
forvente. Man må igen og igen konstatere, at Gud har 
andre planer, end man selv har. Og i dem er der ofte 
en hjælp, man ikke havde regnet med. Men ventetid er 
nødvendig for at få den.”

Kristeligt Dagblad den 2. december 2022,
ved Camilla Klarskov. Let ændret.

Bedre end forventet

Menighedsrådsmøder

I menighedsrådene er der indtil videre fastsat følgende 
mødedatoer for de første tre måneder af 2023:

Ejerslev-Jørsby:
Ordinært møde, tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Sejerslev:
Ordinært møde, tirsdag den 21. februar kl. 19.00
Ejerslev-Jørsby og Sejerslev: 
Fælles regnskabsmøde, tirsdag den 21. marts kl. 19.00

Ovennævnte møder foregår i Sognehuset, Sejerslev.

Menighedsrådsmøder i Nordmors Pastorats 5 sogne 
(for resten af 2023) offentliggøres i Kirke- og sogneblad 
nr. 2/2023.
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– Har du mistet en af dine kære? Er dit liv fuldstændig 
forandret og svært at komme videre med?

Da kan vi tilbyde nogen at være sammen med og dele 
sorg og smerte og livsforandringer med. Det er ofte den 
måde, man kommer videre på. Sammen vil vi lytte til 
hinandens erfaringer, være i det – og give hinanden en 
hånd ved at stå sammen.

I Morsø Provsti er der på nuværende tidspunkt to  
sorggrupper. En gruppe for mennesker, der har mistet 
en ægtefælle eller livsledsager og en anden gruppe for 
yngre, der mistet deres ægtefælle eller livsledsager. 

Kontakt sognepræst Tabita Flyger for flere oplysninger.
Telefon 2445 2329

Sorggrupper
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Forfatteren Knud Sørensen døde 26. september 2022, 
94 år. Knud Sørensen var født i 1928 i Hjørring, hvor 
han tog studentereksamen. Han blev uddannet land-
inspektør på Landbohøjskolen i København i 1952, og 
i 1958 flyttede han til Nykøbing Mors – sammen med 
hustruen Anne Marie, der gik bort i 2005. 
    Knud Sørensen kaldte Nykøbing Mors for sin valg-
stavn, og han blev boende på øen frem til sin død.
    Knud Sørensen arbejdede som landinspektør, mens 
han samtidigt udgav digte og noveller. Fra 1985 helligede 
Knud sig forfatterskabet på fuld tid. Det er blevet til et 
væld af både digtsamlinger, noveller og romaner.
    De fleste af Knud Sørensen værker tager udgangspunkt 
i dagligdags observationer og beskrivelser af naturen 
omkring Limfjorden. Han havde en evne til at skildre 
landskabet med præcision. Hans virke som landinspek-
tør var en tydelig og gennemgående inspirationskilde.  
    “Knud Sørensen hentede desuden en væsentlig del 
af sin menneske- og livskundskab fra årtiers kaffeborde 
i forbindelse med landmålinger, jordopdelinger og 
ekspropriationer, hvor tvister – ofte med dybe kulturelle 
rødder og store familiære omkostninger – skulle afgøres. 
Når landmåleren kom hjem fra arbejde, satte han sig 
ned og beskrev – nøgternt og realistisk – de menneske-
lige tragedier i kølvandet af det nye Danmark, han som 

Knud Sørensen, 1928-2022
Af Karin Andersen, Jørsby · Foto: Finn Nygaard

Ejerslev-Jørsby menighedsråd stod sidste år over for en 
større udfordring; det vestvendte dige ved Ejerslev Kirke 
var i en så medtaget stand – og med fare for udskrid-
ning, at en omsætning af diget forekom nødvendig.  
Diget skulle naturligvis undergå en professionel om-
sætning; dertil var det et ønske, at stenene kunne blive 
stablet på en måde, der ville matche de tre øvrige sider. 
     Arkitekt Hans Lund, Rødding, blev kontaktet og 
hidkaldt. Hans Lund er specialist i renovering af kirker, 
præstegårde, sognehuse og kirkegårdsdiger.
     Efter projektet var afsluttet og diget “afleveret” i efter-
året 2022 var Hans Lund så venlig at sende følgende 
artikel/beskrivelse. 

Omsætning af kirkegårdsdiget ved Ejerslev Kirke 

Ejerslev Kirke er, som så mange andre kirker, blevet 
placeret ret centralt på den oprindelige kirkegård, der  
så senere er blevet udvidet mod både syd og øst.
     Kirkegården var afgrænset med stablede stendiger/ 
stensætninger mod syd, øst og nord, mens der mod vest, 
mod vejen, stod et nyere dige opmuret i kløvet granit.
     Muren har utvivlsomt afløst et tidligere stablet dige; 
nok fordi man på et tidspunkt syntes, at en sådan mur 
var “finere” end et dige, og at det ville være passende 
med en mur ud mod vejen.
     Muren var medtaget med revner, sætninger og ud-
bulninger i en grad, så man måtte frygte, at den kunne 
falde sammen og ned over vejen – og menighedsrådet 
arbejdede derfor igennem længere tid på planlægning af 
en istandsættelse – en omsætning – af denne strækning, 

således at den kunne blive ændret til et stablet stendige/
en stablet stensætning, der kunne matche de tre øvrige 
sider. Dette projekt indledtes med, at der blev udarbej-
det et ansøgningsmateriale til de kirkelige myndigheder.
Efter at dette materiale var vurderet af Morsø Provsti og 
Aalborg Stift samt Nationalmuseet, kirkegårdskonsulent 
og Kongelig Bygningsinspektør blev der givet tilladelse 
til at foretage en ændring af den vestlige afgrænsning 
fra mur til stablet stendige.
     Det kan lyde som en kompliceret procedure, men 
den forløb egentlig ret glat. Årsagen til det omfattende 
forarbejde og den store omhu er, at man opfatter kirke-
gårdsdiger som en del af vores historie og kulturhistorie 
–  ganske som kirkebygningerne.
     Arbejdet udførtes derfor således, at stensætningerne 
så vidt muligt rejstes i de oprindelige linjer – og de ville 
derfor ikke nødvendigvis komme til at stå “efter en snor”. 
     Desuden blev de gamle sten genbrugt, så vidt som 
det overhovedet var muligt – af praktiske årsager – men 
også fordi der i stendigers stentyper og sætningsform 
ses forskellige karakteristika fra egn til egn. Stenene er 
formodentlig indsamlet på markerne i sognet.
    Ved omsætningen af kirkegårdsdiget ved Ejerslev Kirke 
viste det sig, at det tidligere stablede stendiges sten i 
stort omfang kunne findes bag ved muren.

Når et sådant arbejde er gennemført, vil det være resul-
tatet af et ret kontant stykke entreprenørarbejde kombi-
neret med bestræbelser på at bevare diget og dets 
historie. 

Arkitekt Hans Lund, Rødding.

Omsætning af kirkegårdsdiget
ved Ejerslev Kirke

landmåler var med til at 
tegne. Hvor nødig han end 
ville. Omstruktureringen af 
dansk landbrug, moderni-
seringen og flugten fra land 
til by blev fundamentet 
under et forfatterskab, som ikke ligner noget som helst 
andet i dansk litteratur”. Uddrag af portræt i Berlingske 
Tidende ifm. Knud Sørensens 90 års fødselsdag. 

I samlingen “Udvalgte digte 1965-93” findes det smukke, 
stemningsmættede digt “Fodtur til det nordlige Mors” 
– der i en serie enkeltstående vers beskriver oplevelser 
og betragtninger i området – ved fjorden; “Sådan var stil-
heden”, “Sådan var stranden”, “Sådan var drengen, der 
slog smut”, med flere.     
    Blandt det omfattende forfatterskab skal her også 
nævnes digtsamlingerne “Den røde kaffekande”, 1965, 
og “Revolutionen i Tøving” fra 1972. 
    Knud Sørensen har været et fyrtårn i dansk litteratur, 
og især poesien er i særklasse. For Mors har Knud haft 
en ganske særlig betydning – en betydning, som ikke 
kan overvurderes. 

Æret være Knud Sørensens minde.
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Kirke- og sognebladet 
– udgives 4 gange om året. 
Aktuelle nummer samt tidligere numre kan ses/hentes 
på nordmors.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

Jakob Buchhave · 2331 4448

Høst og hegnsklipning / Karsten Bisgaard · 4021 0647   

Kurts Montage · 2515 4396

LG Bygningsservice / Lars Grandjean · 2323 9289

Min Købmand, Sejerslev · 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  · 6988 4404

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 

> Se også Nordmors.dk

Ændringer til listen bedes oplyst til redaktionen.

Hjertestartere findes på følgende lokationer

KLIP UD

Hjertestartere Praktisk

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

OBS!

– ved Min Købmand 
og Frøslev-Mollerup 
Sparekasse

Sejerslev
Sejersvej 26

 – ved sejlerkøkkenet,
i hjørnet af bygningen

Ejerslev Havn 
Utkærvej 10

Flemming Andersen   21 24 74 13

Jytte Andersen                         23 63 91 29

Thomas Jensen                       97 75 24 84

Kim Sørensen                          27 85 38 27

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 
(med stop i bl.a. Sønder Dråby, Flade, Skarum, Alsted  
og ved Jørsbyvej). Bus 707 kører mellem Sejerslev, Flade  
og Ø. Jølby på skoledage (med stop i Sønder Dråby). 
Se ruter og tider på Nordjyllands Trafikselskab.
Enkelte afgange kører kun på skoledage.
NB: Det er gratis at køre med på ruterne.

Transport

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