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PROVST 
Mette Moesgaard  
Jørgensen 
Toftegade 23 
Tlf. 23 41 14 84 
mail: memj@km.dk  
Træffes ikke mandag 
 
SOGNEPRÆST 
Lars Højlund 
Tingvej 21,  
Tlf. 97 72 12 81 
mail: lh@km.dk 
Træffes ikke onsdag 
 

SOGNEPRÆST 
Astrid Glargaard 
Ternevej 2 
Tlf. 97 72 04 42 
mail: ag@km.dk  
Træffes ikke fredag 
 

SOGNEPRÆST 
Peder Hald Jensen 
Sejersvej 48,  
Sejerslev 
Tlf. 97 75 10 22 
mail: phj@km.dk  
Træffes ikke mandag

Kontaktoplysninger

Kirkekontoret, Kirkegade 2 
Åbent: Man.- fre   kl.   9 - 13  
torsdag tillige        kl. 15 - 17
Tlf. 97 72 05 30 
mail: sct.clemens@mail.tele.dk 

Kirkegårdskontoret, Fredensvej 10

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER 
Astrid Glargaard og  
Anita Munkholm Sørensen 
Tlf. 20 25 14 45 mail: avms@km.dk
Forsidefoto: Anita Munkholm Sørensen

Deadline for næste nummer af kirkebladet er tirsdag 1. feb. 2022

Nummeret  
kan bruges i 
forbindelse 
med indsam-
linger i kirken og øvrige betalinger til kirken.

KORDEGN  
Dan Frederiksen 
mail: daf@km.dk 

KORDEGN
Anni Gade Larsen 
mail: ala@km.dk 
 

ORGANIST  
Birgitte Bonde
Tlf. 61 22 31 09 
mail: bibo@km.dk  
 

KIRKETJENER 
Vagn Pedersen 
Tlf. 24 27 82 72 
kirketjener@ 
mail: nykoebingmors- 
kirke.dk

KIRKETJENER 
Birgitte Olesen 
Tlf. 24 27 82 72 
kirketjener@ 
mail: nykoebingmors- 
kirke.dk

SOGNEMEDHJÆLPER 
Anita Munkholm 
Sørensen 
Tlf. 20 25 14 45 
avms@km.dk

KIRKEGÅRDSLEDER 
Søren Trab Christensen 
Kontortid 
man.- fre.       kl. 11-12 
torsdag tillige kl. 16-17 
Tlf. 97 72 08 64 
nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Karsten Konradsen 
Valmuevej 19, Faarup 
7900 Nykøbing Mors 
Tlf: 23 47 93 40  
kkonradsen@tdcadsl.dk 

KIRKEVÆRGE OG  
NÆSTFORMAND 
Sten Odgaard  
Erhardsen 
Toftegade 15,  
7900 Nykøbing Mors 
Tlf: 61 72 63 38  
Mail: sten.erhardsen@gmail.com 
 

KIRKEBIL 
Indenfor sognet er der mulighed 
for transport til gudstjenester og kirkens 
arrangementer i kirke og kirkecenter. 
 
Kirkebil kan bestilles på 
tlf. 97 76 76 76 - senest dagen før.    
 
Kirkens hjemmeside: 
www.nykoebingmorskirke.dk 
e-mail: 8692@sogn.dk



Af sognepræst 
Mette Moesgaard 
Jørgensen 

Min elskede!
  Er du begyndt at blive nervøs?
  Når du det heller ikke i år?
  Er børnene helt umulige?
  Er din mand ugidelig?
  Er din dag forvirret?
  Er det med ubehag,  
  du begynder denne dag,
  fordi du frygter, den vil spildes  
  med uvæsentlige ting?

Mon ikke Jomfru Maria har følt,  
at rejsen til Betlehem var spildt?
Hun skulle jo forberede.
  Men da hun holdt barnet i sine arme, 
var ingen forudgående dag spildt.

Kan det hjælpe i dag?
Digtet stammer fra ”Adventskalen-
der til en travl husmor”, skrevet af 
den tidligere biskop i Ribe, Henrik 
Dons-Christensen, der skrev en ka-
lender med sådanne 24 små digte til 
sin kone. Det her er så godt, at jeg 
tager det frem hver advent, og det 
er lige godt hvert år. Og jeg ved også, 
at jeg har brugt nogle af digtene før i 
prædikener og taler, men det er fordi, 
jeg selv vender tilbage til det hvert år 

og stadig synes, at det er så inderligt 
sandt.
  Digtet er skrevet til en travl husmor. 
Men digtet kunne lige så vel være til 
en konfirmand, der er bange for ikke 
at få svaret alle sms’erne; eller til en 
far, der er bange for ikke at gøre sit 
arbejde godt nok; eller en efterløn-
ner, der synes, at han eller hun har 
alt for travlt. Eller til en præst, for den 
sags skyld, der kan komme til at støn-
ne over de mange gudstjenester, der 
skal forberedes. For der er så meget, 
der skal nås. Det er jo også samfun-
dets ideal, at vi skal være aktive, i 
gang, effektive osv. osv. Hvis man ikke 
er travl, er man ligesom en mistæn-
kelig person. Digtet handler om travl-
hed - om juletravlheden. Jeg skal ikke 
bare bagtale travlhed, travlhed kan 
være godt, når der er tale om glad 
foretagsomhed, om at være opslugt 
af skabende og livgivende sammen-
hænge.
  Men travlheden kan være ond, når 
den bliver til livsnedbrydende stress. 
Der er travlheden ond, fordi vi netop 
mister blikket for det, der kommer til 
os. Vi bliver korte for hovedet over 
for venner og familie og lukker dem 
ude, fordi de tager tid. Vi føler, tiden 
bliver spildt. Og en ting, der er sikker, 
så når vi ikke det vigtigste.
Når vi kommer til kort, når dagen bli-
ver for kort, er det måske et spørgs-
mål om at besinde sig på, hvad der 

er det vigtigste. Der er en tendens til, 
at når man bliver presset, sætter man 
bare mere fart på, prøver at bekæm-
pe fornemmelsen af tomhed med 
endnu mere rastløs aktivitet. Det 
virker som regel modsat. De mange 
ting, man skal nå, gør, at vi bliver alle-
stedsfraværende i stedet for nærvæ-
rende. 

Hvad er det vigtige i adventstiden? 
Det er at åbne sig for julens budskab 
om, at Gud kommer til os, når det er 
mørkest. At Gud bliver menneske for 
at få os i tale. At Guds kærlighed strå-
ler mod os gennem travlhedens ræs.
Snart vil vi se, at det, som er livets 
glæde, er ikke det, som vi nåede,
men det, som nåede os.
  Sådan lyder noget af digtet til den 
21. dec. Kan det hjælpe - i dag og 
hver dag?

Præstens ord
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August Lund Bjerre 
Line Emilie Lund og Simon Bjerre

Marinus Lysbjerg Vester
Camilla Lysbjerg Hansen og 
Kim Hangaard Vester

Andrea Berg Svane
Ann Katrine Svane og 
Mathias Houmøller Berg Nielsen

Kaily Cavagnaro
Nadja Nedergaard Andersen 
og Alexandre Charlie Cavagnaro

Wilhelm Theodor T. Christensen
Heidi Møller Christensen og 
Christian Krüger Thykjær

Lærke Dahlgaard Jensen
Mette Dahlgaard Jensen og 
Morten Jensen

Thea Søe Thomsen
Pernille Søe og Kenneth Thomsen

Hubert Andersen Spikset 
Louise Andersen Spikset og 
Tobias Jakob Andersen

Maja Smidt Overgaard
Cathrine Bang Overgaard og 
Mads Ehrenreich Smidt

Elisabeth Rolighed Weiel
Patricia Rolighed Cremer og 
Magnus Nuka Boll Weibel

Elliot Ejsing Christensen
Mille Ejsing Pedersen og 
Nikolai Poulsen Christensen

Thor Stampe Filtenborg
Karina Fink Stampe og 
Ole Filtenborg

Ask Vilhelm Bylov Hostrup
Monique Zarra Bylov Benzon og 
Mathias Jens Hostrup

Simone Hvid Futtrup Jensen
Jannii Hvid Jensen og 
Kenneth Futtrup Nielsen

Lukas Pedersen
Pernille Sørensen og 
Michael Pedersen

Pelle Balle Søndergaard
Line Balle og 
Claus Nørbjerg Søndergaard

Thilde Hokser Jakobsgaard
Christina Jakobsgaard og 
Jonas Hokser Olesen

Victoria Elisabeth H. Hedegaard
Tine Hansen Hedegaard og 
Michael Hedegaard

Elliot Handberg Sørensen
Anne Handberg Nielsen og 
Nikolaj Sørensen

Maxim Zlatovskyy 
Liubov Zlatovska og 
Gennadiy Zlatovskyy

Diana Nadia Zlatovska
Liubov Zlatovska og Gennadiy 
Zlatovskyy

Fotos af årets konfirmander kan ses på kirkens hjemmeside www.nykoebingmorskirke.dk 

Tillykke til døbte og forældre
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28. nov. kl. 10  
Gudstjeneste 
med efter-
følgende  
kirkefrokost 

Med 1. søndag 
i advent begyn-
der et nyt kirkeår. Vi fejrer advents-
gudstjeneste i kirken kl. 10.00, hvor 
det første lys er tændt i adventskran-
sen, og efter gudstjenesten er der 
kirkefrokost i kirkecenteret. 
Alle er hjertelig velkommen. 
 Frokost og kaffe 50 kr. 

2. dec. kl. 14. 30 
Torsdags-
samvær - 
Julehygge 
Vi hygger med kaffe, æbleskiver og 
godter. Vi synger de dejlige julesan-
ge og mon ikke vi skal høre en god 
julehistorie.  
 

Kaffe og brød 30 kr.    

2. dec. kl. 19.30 
Sanger Andrea Pellegrini & 
LiveStrings   
Julen har Englelyd favner julens 
mirakel med toner fra 400 års musik. 
Fra Bach’s Juleoratoriums fortryllen-
de, virtuose arier, over romantikkens 
store vingefang til musik af i dag. Vi 
deler vores egne kæreste julesange 
og overraskes af julemusik fra andre 
verdenshjørner, mens vi følges ad til 
hjerternes fest. Nykøbing kirken kor 
medvirker som korsangere. 

Fri entré-indsamling til Skjult nød.

8. dec. kl. 19.30. 
Odd Fellow logens julekoncert 
 Fri entré-indsamling til Skjult nød

14. dec. kl. 19 
Koncert med 
DR vokal ensemble  
I samarbejde med teaterkredsen. 
 Entré 250 kr. 

Foromtaler af arrangementer nov. - dec.  

DECEMBER
17. dec. kl. 19.30 
Julekoncert med Ann-Mette Elten
Koncerten er arrangeret i samarbej-
de med Sind Skolerne, Aalborg 

Ann-Mette synger sine favoritter 
blandt julesange og salmer samt de 
helt store operaklassikere - kort sagt 
en julekoncert med hygge og højti-
delighed.

Billetsalg: 
www.tikko.dk eller Entré 250
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AG: Astrid Glargaard
MMJ: Mette Moesgaard Jørgensen

JAMH: Joan Amalie Holck
PHJ: Peder Hald Jensen

LH: Lars Højlund

PRÆSTER

DECEMBER:
  2. kl. 14.30 Torsdagssamvær. Julehygge

  2. kl. 19.30 Koncert. Sanger 
 Andrea Pellegrini & LiveStrings

  5. kl. 10.00  Højmesse. 2. s. i advent. JAMH

  8. kl. 19.30 Koncert. Odd Fellow logens julekoncert

12. kl. 10.00 Højmesse. 3. s. i advent. LH

14. kl. 19.00 Koncert. DR vokal ensemble

17. kl. 19.30 Koncert.  Ann-Mette Elten

18. kl. 19.00 Aftensang. AG

19. kl. 10.00 Højmesse. 4. s. i advent. AG

19. kl. 19.00 Aftensang. AG

20. kl. 19.00 Aftensang. LH

21. kl. 19.00 Aftensang. LH

22. kl. 19.00 Aftensang. MMJ

23. kl. 19.00 Aftensang. MMJ

24. kl. 11.00 Børnekirke. Juleaften. AG

24. kl. 13.00 Gudstjeneste. Juleaften. AG

24. kl. 14.30 Gudstjeneste. Juleaften. MMJ 

24. kl. 16.00 Gudstjeneste. Juleaften. MMJ

25. kl. 10.00 Højmesse. Juledag. MMJ

26. kl. 10.00 Højmesse. Anden juledag. LH

31. kl. 16.00 Gudstjeneste. Nytårsaftensdag. LH

ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2021/22          DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS



7

JANUAR
 2. kl. 10.00 Højmesse.  Helligtrekongers søndag.  AG

  6. kl. 14.30 Torsdagssamvær. ”Fra bypige til bondekone ”

  9. kl. 10.00 Højmesse.  1. s. e. helligtrekonger. LH

16. kl. 10.00 Højmesse.  2. s. e. helligtrekonger. MMJ

19. kl. 19.30 Sogneaften. Fællesskab i fællessang

23. kl. 10.00 Højmesse.  3. s. e. helligtrekonger. AG

29. kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste. LH

30. kl. 10.00 Højmesse. 4. s. e. helligtrekonger.  LH

31. kl. 19.00 Alle kirker synger

FEBRUAR
  3. kl. 14.30 Torsdagssamvær. Sangeftermiddag

  6. kl. 10.00 Højmesse. Sidste s. e. helligtrekonger. AG

13. kl. 10.00 Højmesse. Septuagesima. PHJ

20. kl. 10.00 Højmesse. Seksagesima. MMJ

26. kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste. LH

27. kl. 10.00 Højmesse. Fastelavn. LH

MARTS:
  3. kl. 14.30 Torsdagssamvær. 
 ”Ord og toner i fugleperspektiv”

  6. kl. 10.00 Højmesse.  1. s. i fasten. JAMH

17. kl. 19.30 Sogneaften. ”Arvegods - giv visdom videre”

Indenfor sognet er der mulighed for transport til gudstjenester  
og kirkens arrangementer i kirke og kirkecenter.  

KIRKEBIL

ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2021/22          DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS

Kirkebil kan bestilles på tlf. 97 76 76 76 
- senest dagen før.
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JANUAR

6. jan. kl. 14.30 Torsdagssamvær 
”Fra bypige til bondekone ”
Forfatter og foredragsholder Mari-
anne Jørgensen fortæller om dét at 
være født og opvokset i byen, og om 
at få sit livs chok ved udflytningen til 
bondegården. Om livet med begre-
ber som foderenheder, privatfor-
brug, generationsskifte og dæknings-
bidrag som en naturlig ingrediens, 
om svigerfamilien, der lever tæt på, 
om børn, der har langt til alting, om 
lokalsamfundet, der sommetider 
kender dig, før du kender dig selv…. 
Kort sagt, et foredrag fortalt med 
humor og nerve, om dét at være 
bondekone på “moderne dansk”.
 Kaffe og brød 30 kr.

19. jan. 2022 kl. 19.30 
Sogneaften
Fællesskab i fællessang med Søren 
Vester og Karen Boll

31. jan. kl. 19 - 20.30 
Alle kirker synger

FEBRUAR

3. feb. kl. 14.30 
Torsdagssamvær, Sangeftermiddag  
Denne eftermiddag får vi besøg af 
Julie Exner, der vil synge og spille 
sammen med os. 

Kaffe og brød 30 kr. 

MARTS

3. mar. kl. 14.30  
Torsdagssamvær
”Ord og toner i fugleperspektiv”

Elly Hansen er bidt af en gal fugl 
og en ivrig fotograf. Birte Aarup er 
interesseret i sange og digte. Hans 
Henrik Larsen er organist og har 
gennem sin store viden og interesse 
for musik, kastet sin kærlighed på 
fuglesangen.

Publikum inviteres til at synge med 
på sangene, ligesom fuglenes egen 
sang præsenteres. Det hele krydres 
med lidt fuglefakta samt en masse 
fuglebilleder.  

kaffe og brød 30 kr.

Foromtaler af arrangementer jan. - feb. - mar. 

Se foromtale side 9

Preben Kok, tidligere sogne- og syge-
huspræst, giver brugbart arvegods 
videre til yngre generationer, i bogen 
”Arvegods - giv visdom videre”.  

17. mar. 2022  kl. 19.30 
Sogneaften 
”Arvegods - giv visdom videre” 
med sygehuspræst Preben Kok.



Bispevalget i Aalborg Stift blev af-
gjort i anden valgrunde. Det blev 
Thomas Reinholdt Rasmussen, 
der med 52 procent af stemmerne 
vandt valget og dermed bliver ny bi-
skop over Aalborg Stift.
  Aalborg Stift har valgt en ny biskop. 
Det blev en provst fra egne ræk-
ker, Thomas Reinholdt Rasmussen, 
provst i Hjørring Søndre Provsti, der 
med 829 stemmer (52 procent af de 
afgivne stemmer) løb med sejren i 
anden valgrunde, der blev afsluttet 
onsdag den 27.okt. Annette Broun-
bjerg Bennedsgaard fik 743 stem-
mer (46,6 procent af de afgivne 
stemmer).

- Jeg er glad for det store engage-
ment, jeg har oplevet for folkekir-
ken i Aalborg Stift under valgkam-
pen. Kirken betyder noget her. Det 
skal den blive ved med, lyder det fra 
den nyvalgte biskop.
  Der er i alt 1755 stemmeberetti-
gede menighedsrådmedlemmer og 
præster i Aalborg Stift. Stemmepro-
centen til valget sluttede på 90,8 
procent.
  Den nye biskop tiltræder den 1. 
dec. 2021 og bispevielsen finder 
sted den 12. dec. 2021 kl. 14 i Aal-
borg Domkirke.
  Thomas Reinholdt Rasmussen aflø-

ser biskop Henning Toft Bro, der er 
gået på pension i okt. 2021 efter 11 
år i embedet. 
 Kilde: Aalborg Stift

Thomas Reinholdt Rasmussen 
er ny biskop over Aalborg Stift

Den nye biskop, Thomas Reinholdt 
Rasmussen tiltræder den 1. dec. 
2021 og bispevielsen finder sted 
den 12. dec. 2021 kl. 14 i Aalborg 
Domkirke.

Foto: Lars Horn/Baghuset
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Fællesskab i fællessang
19. jan. 2022 kl. 19.30 
i Kirkecentret  Kaffe og brød, 30 kr.

Designer og havemand Søren Vester 
sætter fællesskabet i perspektiv gen-
nem sange fra Højskolesangbogen. 
Det gør han sammen med sin gode 
ven, efterskoleleder og pianist Karen 
Boll. Ingen kan undsige sig det fælles. 
  Vi bindes samme af alt muligt: Hold-
ninger, tro, oplevelser, familieforhold, 
kærlighed. Listen er uendelig. Men 
hvad kræver det af os? Og hvordan 
går det egentlig med at passe på 
fællesskaberne?
  Det giver Karen og Søren et bud på 
ved at tage os en tur gennem både 
nye og kendte sange i Højskolesang-
bogen.
  Højskolesangbogen er den mest 
solgte bog i Danmark. Den er bredt 
anerkendt for at medtage de vigtig-
ste sange fra vores fælles kulturarv. 
Vores historie, årets gang, liv og død, 
sproget, kærligheden, menneskeli-
vet og alt det ind imellem. Intet er 
hverken for småt eller for stort, så 
Karen og Søren kommer vidt omkring 
i en venskabelig samtale om det, vi er 
fælles om.
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Af Sten- og  
billedhugger
Steen Jensen

I 1991 blev jeg 
spurgt, om jeg 
kunne komme med et forslag til ud-
smykning på Nykøbing kirkegård. Jeg 
var på samme tid i gang med et tilsva-
rende projekt til Skjoldhøj kirkegård 
ved Aarhus. Problemet med to ens-
artede projekter er, at kreativiteten 
bliver fastlåst, så hver gang jeg lavede 
skitser til Nykøbing, virkede de altid 
som dårligere forslag, når jeg målte 
dem op imod Skjoldhøj. Jeg erkend-
te, at jeg måtte lave to skulpturer 
over den samme tankerække. Man 
kan reelt ikke beskrive englen i Nykø-
bing uden at skele til Skjoldhøj. 

Min inspiration var en flyvetur, hvor 
vi startede i gråvejr, men da flyveren 
brød op gennem skyerne, kom det 
fantastiske syn af et ”snelandskab” 
med blå himmel og solen, der stråle-
de. Skulpturen er skabt som et kors, 

den grå sokkel er den triste hverdag, 
som mange brugere oplever på kir-
kegården, tværarmen er de tunge 
skyer med regndråberne eller tårer-
ne, men øverst er solen, og selvom vi 
nogle gange ikke kan se den, er den 
der altid. Solen er det gamle symbol 
for Gud, men præstens datter så ikke 
skulpturen som et kors, men som en 
engel, og derved blev det.

Englen på Nykøbing kirkegård

Man kan reelt ikke beskrive englen i 
Nykøbing uden at skele til Skjoldhøj 

kirkegård ved Aarhus.

Nyt layout 
på kirkebladet
Af Karsten Konradsen, 
Medieudvalget 

Vi har i 
et styk-
ke tid 
gået med 
overve-
jelser og 
ønske om 
at ændre 
på kirkebla-
dets layout. Det er bl.a. ud fra 
et ønske om, at bladet skal være 
læsevenligt, og at I som læsere 
har et godt overblik over bladet.
Vi har derfor besluttet, at vi i en 
forsøgsperiode på 1 år ændrer 
layoutet til det, som I sidder 
med nu. Der vil også være æn-
dret ”de faste siders” placering 
i forhold til tidligere kirkeblade. 
For eksempel er gudstjenesteo-
versigten og kalenderen samlet i 
midten af bladet.
Vi håber meget, at I vil tage godt 
imod det nye layout og opsæt-
ning. Vi vil meget gerne have til-
bagemeldinger og kommentarer. 
I er velkommen til at kontakte 
sognemedhjælper Anita Munk-
holm Sørensen på tlf. 20 25 14 
45 eller avms@km.dk.

KIRKEBLADETNykøbing Mors Sogn 
Dec. jan. feb. 2021/22

Vandkunsten 
var en spire, 
som ikke blev 
færdig.



Englen i Nykøbing har 
nøjagtig den samme 
symbolik, men jeg har valgt 
at arbejde mere med form end sym-
bolik. Englen er en del af et større 
projekt, som desværre aldrig blev 
gjort færdig. 
  Der var på den tid planer om, at der 
skulle laves en ny urneafdeling på kir-
kegården (den senere afd. 10). Man 
ønskede en vandkunst i dette områ-
de, der skulle have en sammenhæng 
med englen. Jeg lavede et forslag, 
som det daværende menighedsråd 
var begejstrede for. Desværre trak an-
lægget ud med den nye urneafdeling. 
Og det nye menighedsråd glemte 
desværre alt om vores aftale. Forsla-
get var en vandkunst med stille ris-
lende vand. Vandkunsten var en spire 
(håb og kraft) og fire blade (firtallet 
symboliserer den hellige treenighed 
og totaliteten = det menneskelige), 
og bladene var lavet som skåle, hvor 
både fugle og insekter kunne drikke. 
Øverst dannede spiren et øje, sym-
bolsk er et sådant øje indgang til en 
anderledes verden. Når man så gen-
nem hullet ind i denne anderledes 
verden, kunne man se englen.

Englen i Nykøbing  
er en del af et større 
projekt, som desværre 
aldrig blev gjort færdig. 
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Organisationer

Nykøbing Mors FDF  
Kredshuset FriDa  

Kærvej 16 tlf.: 97 72 53 49 
Mail: fdf-nykobing-mors@fdf.dk 

Formand: Kurt Dam Jensen  
tlf.: 30 52 86 91 

Kredsleder: Poul Torbensen  
tlf.: 26 35 59 90

Indre Missions Samfund  
Missionshuset ”Bethania”  
Nørrebro 2, Nykøbing Mors  

Formand Jens Peder Dalgaard,  
Enghavevej 8, tlf. 40 32 04 16  

mail: jens.peder.dalgaard@live.dk

Sct. Nicolaitjenesten 
- en mulighed for anonym samtale 
hver aften mellem 20.00 og 02.00.  

tlf. 70 120 110 
Sct. Nikolaitjenestens medarbejder 
har tavshedspligt. Ingen spørger om 

navn adresse eller cpr. nr.  
Du registreres ikke.  

Sct. Nicolaitjenesten er et 
tilbud fra folkekirken 

Strikkeklub 
Vi mødes 1. tirsdag  

hver måned i vinterhalvåret  
i Nykøbing Kirkecenter.  

Bitten Vad, tlf. 29 60 09 69

Perlen... café og værested 
Nørregade 20, 7900 Nykøbing Mors 

tlf. 51 15 07 42

KFUM - KFUK 
Lenette V. Christensen, Bygvænget 
5, Nykøbing Mors tlf. 40 96 25 65 

KFUM - KFUK Voksenarbejde 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Anette Sørensen, tlf. 20 13 09 60 

Henning Sørensen, tlf. 24 79 20 41

KFUM Spejderne 
Gruppeleder: 

Karina Haugstrup Klitgaard 
Stendyssevej 10, Nykøbing M. 

tlf. 40 41 57 97

Folkekirkens Familiestøtte 
Koordinator: 

Ulla F. Andersen, 
Tlf. 51 34 11 75 

Mail: ufa@km.dk

Morsø Kirkehøjskole 
Yderligere oplysninger kontakt: 

Sognepræst  
Peder Hald Jensen 

Tlf. 97 75 10 22     
Mail: phj@km.dk

Kirkebladet uddeles af 
”Limfjord Y’s Men’s Klub”


