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Sejerslev · Ejerslev · Jørsby – juli · august · september

Gudstjenester mv.
Sejerslev · Ejerslev · Jørsby

Et kønt syn

JULI 2022

SEPTEMBER 2022

3.

Tredje søndag efter Trinitatis
10.15 · Ejerslev Kirke. Kirkekaffe.

4.

Tolvte søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke. Høstgudstjeneste.
Kirkekaffe.

10.

Fjerde søndag efter Trinitatis
9.00 · Sejerslev Kirke

11.

Trettende søndag efter Trinitatis
10.15 · Ejerslev Kirke. Høstgudstjeneste.

Femte søndag efter Trinitatis
19.30 · Jørsby Kirke

18.

Fjortende søndag efter Trinitatis
10.15 · Jørsby Kirke. Høstgudstjeneste.  
Kirkekaffe.

25.

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

Engang talte to malere med hinanden. Den ene sagde:
“Jeg har rejst rundt i hele verden, men jeg har ikke fundet
et eneste ansigt, der var værd at male. De havde alle en
eller anden fejl.” Til det sagde den anden: “Jeg har aldrig
rejst. Jeg er blevet på mit sted. Men jeg har aldrig set et
ansigt, der ikke sagde mig noget. Jeg har i alle ansigtstræk fundet noget interessant, noget, som det har glædet
mig at male.”
     Den ene havde set verden med kærlighedens øjne,
den anden derimod som en kold iagttager.
     På samme måde med Guds gode ånd. Den gør en
forskel. Den forvandler alt for os. Den forvandler alt for
vort øje, men også – og især – for vort øre. Den omskaber
ordene ovenfra fra bare at være et stykke litteratur til at
være de ord, der bærer vort liv.
    “Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres
indre”, sagde en af profeterne i Jesu folk. “Jeg fjerner
stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød.
De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud.”
     Vi lever i en tid, hvor mennesker føler sig stadigt mere
ensomme. Underligt nok. For kommunikation bliver
lettere og lettere. Hvad er da forklaringen? Ja, jeg har set
et fotografi, der indeholder en del af forklaringen. Man
ser to mennesker, der sammen går tur.  Men de taler
begge i mobiltelefon. De er begge et helt andet sted.
    Vor teknik forbinder os og adskiller os samtidig. Sand
forbindelse mellem mennesker er levende forbindelse
mellem mennesker. Vi har i os selv ikke det, der gør
forbindelsen levende. Det må vi hente uden for os selv.
     Grundtvig skrev om mennesket “med øjet himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden, men
med de dybe længsler velbekendt, kun fyldestgjort af
glans fra evigheden.”
      Vi er takket være vor skabthed anlagt på ord ovenfra.
Igen Grundtvig siger i et vers:
     Mennesket er i Guds billede skabt
     med levende ord på sin tunge,
     og derfor kan han mellem træer og dyr
     med guderne tale og sjunge.

Guds gode ånd kan godt vise sig i store forsamlinger som
det store sus. Men den viser sig også i mindre og især
i dem. Den viser sig i det daglige.
     Den gammeltestamentlige profet Elias blev engang,
da verden gik ham imod, tiltalt af et sendebud ovenfra:
“Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil
Herren gå forbi.” Forud for Herren kom en voldsom og
kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper,
men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et
jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter
ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte den, tilhyllede
han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens
åbning. Da lød der en stemme: “Hvad vil du her, Elias?”
Gud var i den stille susen.
     Ånden virker ofte i det stille og dens frugter er stilfærdige, så som kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Den forklarer os, at vi er del af et fællesskab.
Ikke nødvendigvis et højrøstet, men et styrkende.
     I en bøn hedder det: “Kom hellige ånd. Helbred os.
Tænd et lys i os, så vi selv bliver lys, der lyser op og
varmer. Lad vor træge tunge finde ord for din kærlighed,
så vi bliver Guds synlige ord i verden og giver den et nyt
ansigt.”
                  
                                            Sognepræst Peder Hald Jensen

Døde, begravede og bisatte

Fødte og døbte

Metha Dybdal er død den 21. marts 2022 og begravet
den 31. marts 2022 på Ejerslev Kirkegård.

Julie Høst Konge og Mikkel Haugstrup har den 24. april
2022 ladet en søn døbe “Liam Konge Haugstrup” og
en datter “Lilli Konge Haugstrup” i Sejerslev Kirke.
     
Freja Köster Boll og Jesper Köster Boll har den 21. maj 2022
ladet en datter døbe “Søs Köster Boll” i Sejerslev Kirke.

17.

24.

Sjette søndag efter Trinitatis
19.30 · Sejerslev Kirke

31.

Syvende søndag efter Trinitatis
19.30 · Ejerslev Kirke. Peter Noer, Frøslev.

OKTOBER 2022
AUGUST 2022
2.
7.

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

14.

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

21.

Tiende søndag efter Trinitatis
19.30 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

28.

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

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.

Møder i menighedsrådene, efterår 2022
Ejerslev-Jørsby Menighedsråd:
Tirsdag 27. september –
– Endeligt budget vedtages.
Tirsdag 22. november. Konstituering.
Sejerslev Menighedsråd:
Tirsdag 13. september. Ordinært møde.
Tirsdag 29. november. Konstituering.
2

Sekstende søndag efter Trinitatis
10.15 · Ejerslev Kirke

YDERLIGE ARRANGEMENTER
Alle kirker synger
Onsdag den 6. juli kl. 19.00
Ejerslev Kirke
Torsdag den 6. oktober kl. 19.00
Jørsby Kirke
Se datoer/program for “Alle kirker synger”
i de øvrige kirker på Mors på:
www.nykoebingmorskirke.dk > Aktiviteter
Sommerkoncert med Tamra Rosanes
Tirsdag den 19. juli · kl. 19.00 i Ejerslev Kirke
Omtale samt information om salg af billeter, side 9
Koncert med kvintet fra Aalborg Symfoniorkester
Torsdag den 4. august kl. 19.00 i Sejerslev Kirke
Omtale/præsentation, side 9
Sogneaften
Torsdag den 29. september kl. 19.00 i Sognehuset.      
Sogneaften med tidligere domprovst Niels Christian
Kobbelgaard: “Storm P”, Tjørring. Læs mere på side 8

Egon Vestergaard er død den 2. maj 2022 og bisat
den 11. maj 2022 i Ejerslev Kirke.   
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Sorggrupper

Aktiviteter, kalender og meddelelser
Kalender mm. fortsætter på side 8-9

Café for efterladte
I løbet af foråret har der været møder for to sorggrupper
i Nykøbing Kirkecenter – begge med fokus på folk, som
har mistet en ægtefælle. Midt i maj afholdtes det sidste
sorggruppemøde i den ene gruppe, og herefter går vi over
til at invitere til “Cafè for efterladte”. Først går vi en lille
tur sammen. Herefter samles vi i Nykøbing Kirkecenter
kl. 13.45 til kaffe med brød. Vi slutter af ca. kl. 15-15.15 i
Nykøbing kirke. Her er det muligt at tænde et lys, synge en
salme, lytte til en kort læsning og runde af med fadervor.
“Cafè for efterladte” bliver et “rum” for at mødes lidt mere
løst, være og tale sammen, både om sorg og glæde og alt
det, der fylder. Og samtidig er det tanken, at man kan
tage de dele eller den del af samværet med, som man
har lyst til. Ønsker man ikke at gå tur, kommer man bare
direkte til kl. 13.45, hvor der kaffe og brød i kirkecentret,
og ønsker man ikke at deltage i den korte afslutning i
kirken, kan man undlade at deltage i dette.
    Det er meningen, at vi vil tilbyde et sted, hvor efterladte
kan komme hver 14. dag og mødes i et afslappet miljø.
Man kan komme i “Cafè for efterladte” ligeså længe, man
ønsker. Deltagere fra de to tidligere grupper er meget
velkomne til at deltage og evt. lære hinanden at kende.
Vi vil aftale, hvor vi går tur. Som udgangspunkt mødes vi
i Nykøbing Kirkecenter og går derfra, – men måske vil vi
senere køre andre steder hen og mødes på vores dejlige ø.

Evt. kan der aftales samkørsel. Vi offentliggør stederne
hen ad vejen, så alle har mulighed for at følge med i, hvor
vi mødes. Måske et smukt sted ude i dit eget sogn?
    Alle er velkomne, naturligvis også folk, som ikke har
gået i sorggruppe, men har enten ny eller gammel sorg og
tab, som gør, at man kunne tænke sig at gå sammen med
os og deltage i kaffen eller lystændingen i kirken bagefter.
Det hedder netop en “café”, fordi vi vil signalere, at det er
åbent for alle.
   Vi har alle brug for hinanden og alle kan have brug for at
lære nye mennesker at kende, som de måske kan knytte
bånd med, – eller blot have glæde af at se hver 14. dag.
Ofte har vi set, at folk får et udvidet socialt liv med nogle
af dem, de har lært at kende i gruppen, og det kan være
noget af det bedste, der kan ske, når der er et “hul” i livet
efter den, man har mistet. Så kom endelig, hold jer ikke
tilbage! Mødedatoer for sommerperioden:
Tirsdag den 28. juni kl. 13.00
Tirsdag den 12. juli kl. 13.00
Tirsdag den 26. juli kl. 13.00
Tirsdag den 9. august kl. 13.00
Tirsdag den 23. august kl. 13.00

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
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Vi glæder os til at se jer i Onsdagsklubben i efteråret.
Vi mødes onsdage kl. 14.00, hvor intet andet er oplyst.
12. oktober · Poul Back underholder; musik
19. oktober · Høstfest med spisning, kl. 12.00. Tilmelding
26. oktober · Anker Svendsen underholder; musik
2. november · Peder Hald Jensen fortæller
9. november · “Bedsterne” fra Thy underholder; musik
16. november · Karin Andersen fortæller og læser op
23. november · Eske underholder; musik
30. november · Julefilm
7. december · Julefrokost, kl. 12.00. Tilmelding.
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

Man er velkommen til at ringe og spørge:
Tabitta, tlf. 2445 2329 eller Anna-Marie, tlf. 2274 1552
Mvh Tabitta Flyger og Anna-Marie Sloth

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.
Ferie 3.-30. august, 24.-26. september og 20.-24. oktober.
Embedet passes i de tre ferieperioder af:
sognepræst Peter Østerby-Jørgensen.
Telefon 9774 1076 · e-mail  pej@km.dk

Onsdagsklubben · Aktivitetshuset Sejerslev

Seniorudflugt søndag den 4. september 2022
Nordmors Beboerforenings seniorudflugt går i år til Fur.
Vi spiser på Fur Færgekro, og herefter skal vi opleve Fur
på en guidet tur rundt på øen. Vi skal også se Fur Bryghus, ligeledes med en guidet rundvisning – afsluttende
med prøvesmagning. Endelig finder vi et godt sted, hvor
vi kan nyde vores medbragte kaffe og kage.
Reserver allerede nu dagen. Nærmere oplysninger om
tilmelding og tider vil blive bekendtgjort på Nordmors.dk,
på Facebook og i byens butikker i løbet af sommeren.
Venlig hilsen Nordmors Beboerforening

Onsdagsklubbens forårsudflugt
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

Tak til alle jer, der bidrog til, at vi fik en vellykket forårsudflugt onsdag den 18. maj.
Det blev en rigtig fin dag, hvor vi kørte fra Sejerslev med
bus kl. 11.00. Første stop var Vesløs Kro, hvor vi spiste
frokost. Herefter fortsatte vi – først til Hanstholm og
herefter til Vorupør, hvor vi nød den medbragte kaffe
samt kage i Madhuset.
På hjemturen slog vi et smut forbi Stenbjerg, hvor vi nød
en øl/sodavand. Kl. 16.30 var vi hjemme.
Vi ønsker alle en god sommer.
Hilsen fra Else, Karen og Else

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

Husholdningsforeningens generalforsamling

Kirkesanger · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby:
Carl Nesager Skaarup, Vestmorsvej 26, Frøslev,
7900 Nykøbing M · Telefon 3023 4393

Husholdningsforeningen afholder generalforsamling
mandag den 17. oktober kl. 19.00 i Aktivitetshuset.
Hilsen Else, Gerda og Else

Tak fra Gadekærsudvalget
Tusinde tak til Sparekassen Nordmors Fonden for det
flotte pengebeløb. Det glæder både Gadekærsudvalget
samt flokken af frivillige “unge” mænd, der hver anden
mandag i sommerhalvåret hygger sig i Gadekæret med
vedligeholdelse og alm. udveksling af verdensnyheder.

Nordmors beboerforenings bestyrelse
Efter generalforsamlingen i Nordmors beboerforening
ser bestyrelsen ud som følgende:
Formand: Margit Lund
Næstformand: Anette Stagstrup
Kasserer: Anne Juhl Lauridsen
Sekretær: Gerda Kær
Øvrige medlemmer (nye):
Poul Bak, Poul Sørensen og Lasse Lund
Og ny suppleant: Valdemar Mikkelsen
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En have skal være til meditation
– ikke præstation
Af Alice Madsen, Ejerslev

Et interview med landskabsarkitekt
Laila Sølager, Silkeborg og Rimmersgård, Ejerslev.
De gule mure og de rustne tagplader
tændte drømmen om et anderledes
sommerhus, da Laila Sølager en
tåget novembermorgen havnede
foran Rimmersgård i Ejerslev. Det var
kærlighed ved første blik, for hvor
andre mere pessimistisk indstillede
folk så problemer, så Laila muligheder. 4.000 m2 skrånende grund
til børn, mand, høns, hus og have –
hvad kunne man ønske sig mere.
Ved hjælp af gode venner blev der
malet og tapetseret, og hjælpsomme
naboer udlånte fræser og gravede
vandhul i bunden af haven til frøerne.
Hvad der skulle ske med haven,
havde Laila selv styr på.
Hun er uddannet planteskolegartner
og har arbejdet for Statens Forsøgscenter i Hornum, hvor kvaliteten af
haveplanter blev afprøvet. Senere
blev det Hedeselskabets planteskole
i Fårvang, der blev den nye arbejdsplads. Her blev høstet erfaringer med
bl.a. nobilisgran og lagerstyring.
Lailas interesse gik nu så småt  
i retning af noget mere kreativitet, så
hun begyndte at studere på Arkitektskolen. Efter 5 1/2 år var uddannelsen som landskabsarkitekt færdig,
og nu kunne der tegnes parker og
laves beplantningsplaner for store
områder ved fx sociale boligbyggerier
og motorvejsføringer.
For netop 30 år siden blev Laila ansat
i Det Jyske Haveselskab. Som havekonsulent betød det, at der skulle
tegnes og planlægges privathaver.
Desuden skulle der planlægges indhold til “Haven”, et blad, der udgives
10 gange om året og udsendes til
medlemmer af Haveselskabet.
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Det førte nye skriveopgaver med sig,
og Laila bliver bedt om at skrive en
bog om “Den Nemme Have”. Et par år
senere udkommer “Politikens Store
Havebog”, hvor Laila bidrager væsentligt. Derefter blev det tid til bogen
“Vejen til din drømmehave”. Efter
10 år som havekonsulent er hun klar
til at blive selvstændig havearkitekt
med egen tegnestue.
I dag, hvor Laila er gået på efterløn,
fortæller hun, at fakturablokken har
sendt omkring 6.800 regninger ud,
og der er besøgt mindst 8.000 haver.
På mit afsluttende spørgsmål om,
hvordan den skønneste have ser ud,
svarer Laila, at hus og have skal
hænge sammen. Der skal være
masser af træer, både døde og levende vægge, men også gerne trin og
forskellige niveauer er vigtige.
Principperne i Rimmersgårds nuværende have er, at den skal være
både vild og stram. Her er klippet
stier i græsset, og der tænkes
ikke i ukrudt; fx giver afskårne
brændenælder, der trækker 3 uger i
vand, en glimrende gødning, og visse
sommerfuglelarver klækkes på bladene af andre nælder, der får lov at gro.
Et vandhul giver dyreliv med vandsalamandere, frøer, tudser og insekter til fuglene. Bistader, høns i haven
og en stor køkkenhave er en gavnlig
fornøjelse.
Haven er ikke noget, man nogensinde bliver færdig med. Haven er
en proces, en glidende udvikling,
og filosofien bag er meditation
– ikke præstation.
Om 1 1/2 år går Laila på pension.
Til den tid har hun lovet at fortælle
i ord og billeder om skønne haver.
Det bliver en sogneaften, hvor alle er
velkomne. Der er noget at glæde sig
til for alle haveinteresserede.
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– med forbehold for ændringer

juli, august, september 2022

Fossil- og Molermuseet Skarrehagevej 8

Skarregaard Naturcenter · Feggesundvej 53

Sommer/efterår 2022

Åben hver onsdag kl. 10-16
i sommerperioden
– fra 15. juni til 31. august

Indtil 26. november
Kælderen på Kongevejen
Særudstilling på Fossil- og
Molermuseet
Særudstilling om grundlæggeren af Fossil- og
Molermuseet, Bent Søe
Mikkelsen. I udstillingen
præsenteres hidtil usete
genstande, som museet
modtog fra Bent Søe
Mikkelsens enke i 2021.
Fossiljagt · 4. juli
til 12. august
Alle hverdage kl. 11 og 14
Guidet fossiljagt i museets
helt egen molergrav. Finder
du det næste danekræ?

25. august, 1. september
og 8. september
Rundvisning på Fossil- og
Molermuseet kl. 11
Tag med museets dygtige
guider rundt i den fascinerende samling af fossiler.
Gåtur til Tørreladen ·
Skarrehage
Efter et besøg på Fossil- og
Molermuseet eller Skarregaard kan man med fordel
gå en tur ad den smukke
natursti til den restaurerede
tørrelade ved det gamle
Skarrehage Molerværk.
Tekster og billeder fortæller  
undervejs historien om
tørreladens anvendelse
og om molerindustriens
historie på Mors.

MuseumMors.dk > Fossil- og Molermuseet
Sogneaften
Torsdag 29. september
kl. 19.00 i Sognehuset,
Sejerslev
Tidligere domprovst Niels Christian Kobbelgaard giver
et indblik i Robert Storm Petersens tilværelse og tanker.
Mange kender Storm P’s finurlige opfindelser, hans
nummermænd, hunden Grog, tegneserien Peter og Ping og
ikke mindst hans vagabonder og klovne. Niels Christian
Kobbelgaard vil kaste lys over de mere ukendte sider hos
Storm P; den samfundsrevsende og religiøse side.
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Skarregaard kan besøges
både inde og ude. Og det
er oplagt at vandre en tur i
omgivelserne og nyde den
storslåede udsigt ud over
Skarrehage og Skarresøer.
Foreningen Skarregaard
Naturcenter vil samtidigt
forsøge at samle frivillige,
der vil hjælpe til med forefaldende opgaver.
Vi vil kontakte de frivillige,
der hjalp sidste sommer,
men tager også glædeligt imod nye hjælpende
hænder. Hvis der er
interesse for det, vil der
også blive samlet et hold
af frivillige til onsdag aften.

Foreningen forhandler i øjeblikket med Morsø Kommune om en samarbejdsaftale. Vi havde håbet snart
at kunne præsentere den –
men må erkende, at det
vil tage lidt mere tid.
Vi håber at kunne holde en
ekstraordinær generalforsamling til efteråret,
hvor samarbejdsaftalen
kan godkendes, og vi kan
præsentere en plan for
fremtiden. Bestyrelsen
agter desuden på generalforsamlingen at foreslå, at
foreningen og stedet skifter
navn til Skarregaard Naturog Kulturcenter.
Telefonnummer til
Skarregaard Naturcenter:  
4012 2345

Vi skal møde den unge Storm, der som en gammeltestamentlig profet revser sin samtids magthavere. I avisernes
spalter kommenterer Storm P livets gang på godt og ondt.
Karakteristisk for Storm P er, at han i alt, hvad han skriver
og tegner og maler, kredser om at forstå livet som menneske. Storm P udviser stor medfølelse med de små. Det er
dem, der er forundringsparate, mens mange andre, højt
på strå, spiller deres fastlåste spil. “De små” bruger han
ofte som “forkyndere” af livets storhed, varme og glæde.
Her viser Storm P sig som en evangelisk forkynder. Ind i alt,
hvad Storm P malende forkynder og formaner, mærker
vi hans varme humor, som vel om noget er Storm P’s
varemærke.

Sommerkoncert med
Tamra Rosanes

Aalborg Symfoniorkester
Kvintet

Ejerslev Kirke · tirsdag 19. juli · kl. 19.00

Sejerslev Kirke · torsdag 4. august kl. 19.00

Der er lagt op til en meget fin aften med sommerkoncert
i Ejerslev Kirke. Danmarks amerikanskfødte countrydronning, Tamra Rosanes, medvirker i et nyt musikalsk
koncept, Hallelujah Special, hvor hun synger amerikansk
gospel, spirituals, hymner og countryballader.
Tamra Rosanes har slået sig sammen med to spændende,
originale musikalske personligheder: J. Tex – Jens Einer
Sørensen, på guitar, banjo, violin og mundharpe, som er
kendt fra Americana og countrymiljøet, og på kontrabas
Tim Kristensen – kendt fra Rockabilly og countrymiljøet.
Navnet Hallelujah Special refererer til Himmelekspressen
– et gospeltog på vej til himlen.

Aalborg Symfoniorkester har dedikeret den første uge
i august til at tage rundt i mindre grupper og spille små
koncerter i hele Region Nordjylland.
Vi er så heldige, at en kvintet fra orkesteret har taget
imod invitation til at spille i Sejerslev Kirke.
Kvintetten består af:
Camille Guenot, fløjte
Christine Langer, violin
Jaroslaw Nierychlo, violin
Anna Dahl, bratsch
Vincent Stadlmair, cello

Billetter · Inden for den næste uges tid igangsættes
salget af billetter, som kan afhentes og betales hos
Min Købmand i Sejerslev. Pris kr. 125 pr. billet.
Orientering via Nordmors.dk, facebook og opslag.

Kvintetten spiller en smuk og hyggelig koncert i kirken
torsdag den 4. august kl. 19.00. Koncerten forventes at
vare ca. en time. Alle er velkomne. Gratis entré.

Venlig hilsen Ejerslev-Jørsby menighedsråd

Venlig hilsen Sejerslev menighedsråd

Kirke- og sognebladet – udgives 4 gange om året.
Tidligere numre kan ses/hentes på kirkernes hjemmesider og på nordmors.dk
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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. 3/2022 –
er afsluttet den 10. juni 2022.

Transport

Materiale til Kirke- og sogneblad nr. 4/2022
(oktober, november, december) skal være redaktionen
i hænde senest 5. september 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, 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

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
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

Fotos omslag samt siderne 5, 6, 7, 8, 9 (forsider) og 11:
FinnNygaard.com · Finn Nygaard, Karin Andersen
Luftfotos fra Sejerslev og Ejerslev Havn, side 11,
fra Krak.dk

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

> Se også Nordmors.dk
Ændringer til listen bedes oplyst til redaktionen.
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Kirke- og sognebladet
– udgives 4 gange om året. Tidligere numre kan ses/
hentes på kirkernes hjemmesider og på nordmors.dk
Kirkernes hjemmesider:
Sejerslevkirke.dk
Ejerslevkirke.dk
Joersbykirke.dk
Nordmors Beboerforening: Nordmors.dk
Facebook/Nordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com

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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