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Deadline for næste nummer af kirkebladet er søndag 1. maj 2022

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

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
Astrid Glargaard 

Hvad var det dog  
der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det, 
den første dag i marts.

Foråret er forandringernes tid. Natu-
ren forandres. Lyset forandres. Sindet 
forandres. Efter to år med Covid-19 
som den altdominerende faktor, så 
har vi alle et håb om, at dette forår må 
forandre sygdommens magt over os, 
så vi selv igen kan begynder at sætte 
dagsorden og ikke skal indordne os 
større eller mindre restriktioner og 
begrænsninger. Da Kaj Munk skrev 
sin sang ”Den blå anemone” i 1943 
var det 2. Verdenskrig og tyskernes 
besættelse, der bestemte restriktioner 
og begrænsninger. Siden befrielsen har 
krig og besættelse ikke været noget, 
der har præget danskernes hver-
dag og liv. Tværtimod har vi oplevet 
større og større selvbestemmelse, 
uafhængighed og frihed. Vi er mange, 
der kun har hørt om udgangsforbud; 
rationeringer på bestemte varer; og 
mørklægningsgardiner. Men vi har 
aldrig oplevet det i virkeligheden, 
indtil en ny og hurtigsmitten-
de virus pludselig bredte sig 
med lynets hast over hele 
verden, og der pludselig blev 

sat begrænsninger for vores frihed og 
muligheder, og ikke mindst at vi stod 
mere eller mindre magtesløse over for 
behandlingen er den nye virus. Og må-
ske netop derfor føltes det så alt ind-
gribende i vores liv, da det nu var en 
sygdom og ikke os selv og vores ønsker 
og behov, der var udgangspunktet for 
beslutninger, der omhandlede vores 
hverdag, fritid, fællesskab og samvær 
med hinanden. 
  Nu krydser vi så fingre for, at det vær-
ste er overstået. Det har været nogle 
hårde år, der har givet os forskellige 
knubs på den ene eller den anden 
måde, men forhåbentlig kan vi alle 
nu løfte hovedet en smule højere og 
betragte os selv som små blå anemo-
ner, der står endnu trods ensomhed, 
gus og alverdens modgang. Vi løfter 
hovedet, nu med et forandret sind 
og et forandret syn på vores hverdag 
og det, vi hidtil har taget for givet: at 
kunne gå i biografen, på museer og re-
staurant; at spise frokost sammen med 
vores kollegaer 
i kantinen; 
at mødes 
med kam-
merater fra 

parallelklassen i frikvarteret; at synge 
til gudstjenester, og deltage i kirkelige 
handlinger. Det har alt sammen fået 
en ny og større værdi, fordi vi ved, at 
det ikke længere er noget, vi skal tage 
for givet, men værdsætte og glæde os 
over. 
  I år værdsætter og glæder vi os også 
over, at vi forhåbentlig kan fejre påske 
med fyldte kirker, salmesang, fælles-
spisning og gudstjenester i fuld læng-
de. I skrivende stund tyder alt på, at 
det igen bliver muligt i år. Påskens bud-
skab forandrer også livet, mennesker 
og sind. Det glædelige budskab om, at 
graven er tom, for Jesus er opstanden, 
er et budskab, som vi har brug for at 
høre igen og igen, år efter år, fordi det 
aldrig bliver et hverdagsbudskab eller 
noget, vi bliver vant til at høre. Selvom 
vi har fejret påske år efter år, og vi 
synes, vi kender påskeevangeliet ud og 
ind, så er det et evangelium, der for-
andrer os hvert år, fordi forkyndelsen 
af Jesu opstandelse støder mod vores 
forstand og fornuft. Vi kan ikke få det 
til at passe med vores erfaringer og 

levede liv, men vi har brug for at mø-
des til gudstjenester, hvor vi hører 

evangeliet og gennem påskesal-
merne synger det ind i os, fordi 
påskens budskab forandrer 
os; giver os et nyt syn på livet 
og døden; løfter vores hoved, 

krop og sind, så vi forandrede kan 
modstå de udfordringer, prøvelser og 
modgang, der måtte komme. 
Glædelig påske. 

Præstens ord
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Marie Haugstrup
Henriette Haugstrup og 
Jesper Haugstrup

Molly Nora Tonsgaard Hostrup 
Nanna Caroline Tonsgaard Hostrup 
og Anders Tonsgaard

Josefine Fyhn Breinholt Jepsen
Louise Breinholt Pedersen og 
Søren Fyhn Skovbjerg Jepsen

Ingrid Sucksdorff Sørensen
Emilie Bonne Sucksdorff og 
Tim Daugaard Sørensen

Frode Nørgård Søvsø
Betina Nørgård og Marco Søvsø

Ida Nørgaard Kyndi
Line Nørgaard Kyndi og 
Anders Nørgaard Larsen

Karla Kusk Svenningsen
Marlene Østergaard Kusk og
Jeppe Schøler Svenningsen

Konfirmandnavne kan ses på kirkens hjemmeside
www.nykoebingmorskirke.dk

Tillykke til døbte og forældre

Af Karsten Konradsen 
Formand
Nykøbing Mors
menighedsråd

Det spørgsmål har 
de to menighedsråd 
drøftet siden sidste efterår, hvor det 
stod klart, at Tødsø menighedsråd 
ikke mere er fuldtalligt og ikke har 
udsigt til at blive det.
  Tødsø menighedsråd kontaktede 
derfor menighedsrådet i Nykøbing 
Mors med et ønske om et tættere 
samarbejde med Nykøbing Mors.
  Menighedsrådet kan ikke træffe 
beslutning om at lægge menigheds-
råd sammen. Det skal menigheden 

gøre på et menighedsmøde. Vi har 
derfor i Nykøbing Mors sogn afholdt 
menighedsmøde d. 2/2-2022, hvor 
menighedsrådet bl.a. orienterede om 
den påtænkte sammenlægning. 
  Beslutningen på menighedsmødet 
blev at lægge menighedsrådene 
sammen. Det skal understreges, at 
det ikke er sognene, som lægges 
sammen. Tødsø sogn har ligeledes 
holdt menighedsmødet, og her blev 
resultatet det samme. Når sammen-
lægningen er på tværs af pastorats-
grænser, så skal sammenlægningen 
godkendes af Kirkeministeriet.
  Endvidere blev det besluttet, at det 
fremtidige fælles menighedsråd skal 
bestå af i alt 14 medlemmer + præ-

sterne - 2 fra Tødsø sogn og 12 fra Ny-
købing Mors sogn. Det blev ligeledes 
besluttet, at det fælles menigheds-
råd kommer til at hedde Nykøbing 
Mors-Tødsø Menighedsråd.
  Når alle formalia er på plads, så kan 
menighedsrådenes arbejde med at 
udmønte samarbejdet i praksis gå i 
gang. Det er f.eks. omkring gudstjene-
ster, de forskellige aktiviteter, kirke-
blad, hjemmeside og meget andet. 
Det bliver et spændende arbejde, 
som vi glæder os til.
  Vi forventer, at sammenlægningen 
vil få virkning fra 1. søndag i advent 
2022. 
  Vi glæder os til samarbejdet i det 
nye fællesmenighedsråd.

Skal Tødsø og Nykøbing Mors menighedsråd 
lægges sammen til ét menighedsråd?
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Vores kirke
Af sognepræst
Astrid Glargaard

Hvad bruger vi vores 
kirke til? Hvad er 
det, kirkerummet 
gør ved os? Og hvad 
kan vi bidrage med til kirken? De 
spørgsmål og mange andre stiller vi 
til forskellige personer i sognet, som 
gerne vil fortælle om deres forhold 
til og brug af kirken. I dette kirkeblad 
har vi talt med Elin Bonderup og Claus 
Skovbo om deres brug af Nykøbing 
Mors Kirke.
  ”Jeg har i mange år læst kirkebladet 
og fulgt med på kirkens FaceBook-si-
de, og jeg synes egentlig, det var utro-
ligt, så mange forskellige arrangemen-
ter, der var i kirken. Mange af dem 
lød virkelig spændende; der var både 
koncerter, foredrag og andet, jeg ger-
ne ville med til, men det blev aldrig 
til noget, fordi jeg var nervøs for, at 
der ikke var nogen, jeg kendte, og jeg 
ville føle mig ved siden af”, fortæller 
Elin Bonderup. Men så talte Elin med 
en veninde, der ofte kommer i kirken, 
og de blev enige om at følges ad til 
en sogneeftermiddag - og det blev en 
succes. ”Ligeså snart jeg kom ind ad 
døren, så var der straks nogen, der 
hilste på mig, og jeg følte mig velkom-
men med det samme. Og næste gang 
vi kom, så blev jeg mødt af venlighed 
og kommentarer om, at det var dejligt 

at se mig igen. Jeg kan kun opfordre 
andre til at læse kirkebladet, gå ind på 
kirkens hjemmesiden og følge med på 
FaceBook, for der er så meget forskel-
ligt og spændende at komme ned at 
høre og være med til - og så er det 
bare om at komme af sted, for der er 
plads til os alle, og man blive taget så 
godt imod, så der er ikke nogen grund 
til at være betænkelig”, lyder opfor-
dringen fra Elin. 
  Claus er frivillig ved Nykøbing Mors 
Kirke. ”Det nyder jeg virkelig meget,” 
fortæller Claus, der både er med i 
kirkefestivaludvalget og en af kirkens 
mange frivillige, der blandt andet står 
for kirkekaffen efter gudstjenesterne 
om søndagen og andet praktisk arbej-
de. ”Jeg synes, det er spændende at 
være med til at planlægge kirkefesti-
valen. Det er sjovt både at være med 
til planlægningen af, hvilke foredrag 
og koncerter, der skal være i den uge, 
og jeg ser også frem til at kunne give 
en hånd med, når der skal sættes 

scene op, gøres klar til friluftsgudstje-
neste og meget andet.” 
Både Elin og Claus sætter pris på at 
kunne frivillig og være med til at gøre 
en forskel, og Elin er frivillig i Kirkens 
Korshærs Sct. Nicolai Tjeneste, hvor 
hun har telefonvagter. De synes 
begge, at det er rart at være frivillig i 
kirkeligt regi, for der er noget særligt 
over kirken og kirkerummet. ”Det er 
dejligt at komme ind i en kirke. Der 
falder sådan en ro over en, når man 
træder ind i kirkerummet, samtidig 
med at der selvfølgelig også er plads 
til latter, grin, musik og diskussion i 
kirken”, siger Elin. Claus er enig og 
tilføjer: ” Selvom man har haft en sjov 
aften, hvor der har været masser af 
smil og latter, så kan man alligevel for-
nemme en dybde bag, som hænger 
sammen med rummet og de rammer, 
man har været sammen i. Man får 
altid noget med sig hjem, noget at 
tænke videre over, og det kan jeg 
rigtig godt lide.”

Elin og Claus fortæller om hvordan de bruger deres kirke.  Privatfoto
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AG: Astrid Glargaard
MMJ: Mette Moesgaard Jørgensen

JAH: Joan Amalie Holck
PHJ: Peder Hald Jensen

LH: Lars Højlund
NN: Ukendt

PRÆSTER

MARTS:    

03.    14.30    Torsdagssamvær. 
                      ”Ord og toner i fugleperspektiv”

06.    10.00    Højmesse. 1. s. i fasten - JAH

07.    10.00    Babysalmesang   

13.    10.00    Højmesse. 2. s. i fasten - MMJ 

14.    10.00    Babysalmesang  

15.    17.00    Børnekirke - AG

15.    19.30    Koncert. ”To nordiske troubadourer”
                        - se omtale på hjemmesiden

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

20.    10.00    Højmesse. 3. s. i fasten - AG

21.    10.00    Babysalmesang   

26.    10.00    Dåbsgudstjeneste - LH  

27.    10.00    Højmesse. Midfaste - LH

28.    10.00    Babysalmesang 

28.    19.00    Menighedsrådsmøde  

APRIL:     

03.    10.00    Højmesse. Mariæ bebudelses dag - MMJ

04.    10.00    Babysalmesang 

06.    18.00    Menighedsmøde

07.    14.30    Torsdagssamvær 
                        ”Sang og musik med Gerhard Mark”

10.    10.00    Højmesse. Palmesøndag - AG

11.    10.00    Babysalmesang 

14.    16.30    Gudstjeneste. Skærtorsdag - AG

15.    10.00    Højmesse. Langfredag - MMJ

17.    10.00    Højmesse. Påskedag - LH

18.    10.00    Højmesse. Anden påskedag - LH

24.    10.00    1. s. e. påske. Højmesse - MMJ

25.    10.00    Babysalmesang 

26.    17.00    Børnekirke - AG

28.    14.30    Torsdagssamvær. ”Globale fortællere”

30.    10.00    Dåbsgudstjeneste - LH 

ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2022          
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Indenfor sognet er der mulighed for transport til gudstjenester  
og kirkens arrangementer i kirke og kirkecenter.  

KIRKEBIL
Kirkebil kan bestilles på tlf. 97 76 76 76 

- senest dagen før.

ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2022          

MAJ:       

01.    10.00    Højmesse. 2. s. e. påske - LH

02.    10.00    Babysalmesang   

07.    10.00    Konfirmation - AG    

08.    10.00    Konfirmation. 3. s. e. påske - AG

09.    10.00    Babysalmesang 

11.    19.30    Sogneaften - Fællesskab i fællessang

13.    10.00    Konfirmation. Bededag - LH

14.    10.00    Konfirmation - JAH

15.    10.00    Højmesse. 4. s. e. påske  - MMJ

15.    14.00    Mindegudstj. - Kirkegårdskapellet - MMJ

16.    10.00    Babysalmesang 

22.    10.00    Højmesse. 5. s. e. påske - PHJ

23.    10.00    Babysalmesang 

25.    19.00    Menighedsrådsmøde

26.    10.00    Højmesse. Kristi himmelfarts dag - LH

28.    10.00    Dåbsgudstjeneste - LH

29.    10.00    Højmesse. 6. s. e. påske - NN

30.    10.00    Babysalmesang 

JUNI:
05.      9.00    Højmesse. Pinsedag - MMJ

06.    10.00    Højmesse. Anden pinsedag - NN



8

Foromtaler af arrangementer               

MARTS

Sogneaften 
Torsdag 17. marts kl. 19.30
Når et menneske i 2021 har levet i 
over 70 år, er det helt almindeligt at 
have samlet en masse nyttig viden, 
fortællinger og erfaring, som ofte 
har været givet videre i generationer. 
Det hele er blevet gjort tilgængeligt 
blandt andet gennem forældrene, 
familien, morgensangen, bibelhi-
storierne og bøgerne i skolen, den 
almene dannelse, kirkeklokkerne og 
den danske sangskat.  
Det har været til gavn i både vanske-
lige og lykkelige situationer og kan 
kaldes for almengyldige ledsagehi-
storier eller arvegods.

De yngre generationer i 2021 lever 
et liv, som ofte baserer sig på at 
navigere i en individualistisk livsstil, 
hvor de fleste ønsker at være unikke. 
Mange af de værdifulde ledsagehi-
storier synes glemt, og der mangler 
ofte noget at læne sig op ad når livet 
brænder på.
I bogen ”Arvegods - giv visdom 
videre” giver tidligere sogne- og 
sygehuspræst Preben Kok brugbart 
arvegods videre til yngre generatio-
ner, og til sogneaften torsdag d. 17. 
marts 2022 kl. 19.30 i Kirkecentret 
vil Preben Kok med udgangspunkt i 
bogen fortælle om, hvad vi i nutiden 
går glip af, som for bare få år siden 
var alment gældende, og som kan 
være særdeles værdifuldt arvegods 
at give videre til de næste genera-
tioner. Så kom og opdag, hvad der 
ligger af værdifulde erfaringer i dine 
gemmer - og i kirken.

Preben Kok

Påskemåltid 
Skærtorsdag 14. april 
Skærtorsdag var dagen, før Jesus 
blev korsfæstet. Om aftenen tog 
Jesus afsked med sine disciple, da 
de spiste påskemåltid sammen, og 
Jesus indstiftede nadveren. Johan-

nesevangeliet fortæller, at det også 
var skærtorsdag, at Jesus vaskede 
disciplenes fødder. Herfra har dagen 
sit navn skærtorsdag, som betyder 
rene torsdag.
Til gudstjenesten skærtorsdag kl. 
16.30 skal vi i år høre netop Jo-
hannesevangeliets beretning om 
fodvaskningen, og efter gudstjene-
sten inviterer vi til fællesspisning i 
kirkecenteret, hvor vi naturligvis skal 
have lam, som den jødiske tradition 
foreskriver for et påskemåltid. 
Påskemåltidet koster 100 kr. pr. per-
son. Beløbet er inkl. drikkevarer. 
Tilmelding til påskemåltidet skal ske 
senest mandag d. 4. april kl. 12.00 til 
kirkekontoret. 

Tilmelding til påskemåltidet skal ske 
senest mandag d. 4. april kl. 12.00 til 
kirkekontoret.

APRIL
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Foromtaler af arrangementer               

Sogneaften
Onsdag 11. maj kl. 19.30

Søndag 15. maj 2022 kl. 14.00
Første mindegudstjeneste 
i kirkegårdskapellet v/Mette 
Moesgaard Jørgensen
Det er godt at have rum og steder, 
hvor vi kan sørge over og mindes 
vore afdøde. Kirkegården er stedet, 
hvor vi begraver vore afdøde. Det er 
her, vi besøger graven; tænker til-
bage på det, vi har haft sammen; og 
sørger over det, vi har mistet og ikke 
nåede at få. Også kirkegårdskapellet 
er et rum med plads til sorg, savn og 
eftertanke. Som et nyt tiltag inviterer 
vi en søndag i kvartalet til minde-
gudstjeneste i kirkegårdskapellet for 
alle, som har mistet, savnet og som 
må leve videre med alt det, de fik gi-
vet. Det bliver en kort gudstjeneste, 
hvor vi gennem læsninger, prædiken 
og salmer vil sætte ord på sorgen, 
savnet og mindet om de menne-
sker, vi har taget afsked med. Alle er 

Bliv korsanger
Nykøbing Kirkes Kor
Sangglæde - Fællesskab
Musikalsk og personlig udvikling

Du får:
Sangtræning og nodekendskab
Stort musikkendskab
Unikke koroplevelser og venner
Ansvar og løn

Sådan siger korsangerne: 
- man flytter sine grænser
- giver andre mennesker store 
  oplevelser
- et fedt fællesskab
- lærer en bunke sangteknik

Koret øver torsdage kl. 15.45 - 
17.15, og synger ved gudstjene-
ster og koncerter i kirken. Kors- 
angerne er mellem 15 og 22 år.
Tag kontakt til organist Birgitte 
Bonde for mere info:  
Tlf. 61 22 31 09 mail: bibo@km.dk 

MAJ velkomne til mindegudstjenesterne, 
og der vil blive sendt invitationer 
ud til dem, der har holdt bisættelse 
eller begravelse inden for de seneste 
måneder. 

Fællesskab i fællessang
Designer og havemand Søren Vester 
sætter fællesskabet i perspektiv 
gennem sange fra Højskolesangbo-
gen. 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: 
Holdninger, tro, oplevelser, familie-
forhold, kærlighed. Listen er uen-
delig. 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, menneskelivet 
og alt det ind imellem. Intet er hver-
ken for småt eller for stort, så Karen 
og Søren kommer vidt omkring i en 
venskabelig samtale om det, vi er 
fælles om.
 Kaffe og brød, 30 kr
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Vi samler ind til 
verdens fattigste
Indsamling søndag 13. marts 2022

Vær med, når Folkekirkens Nød-
hjælps Sogneindsamling løber af 
stablen søndag den 13. marts 2022. 
Sammen gør vi en forskel for menne-
sker i yderste nød.

Klimaforandringerne og coronapan-
demien har endnu en gang vist, at 
mennesker i verdens fattigste lande 
bliver hårdest ramt under kriser som 
disse. Her findes der ikke på sam-
me måde værn, der beskytter, eller 
systemer, der griber. 
  Vi må som næstekærlige menne-
sker ikke vende det blinde øje til. 
Verdens fattigste mennesker har 
mere end nogensinde brug for støt-
te. Vi må bevare håbet og troen på, 
at vi kan gøre en forskel. 
  Vi må handle nu, hvis vi skal redde 
liv. Verdens fattigste behøver kon-
kret hjælp til at håndtere tørke og 
oversvømmelser. Hjælp til at over-
komme de orkaner, der kun bliver 
voldsommere år for år. 

Når vi samler ind den 13. marts, går 
pengene blandt andet til klimahjælp 
som:   
- Træplantning, der modvirker jord-
skred og kan bremse voldsomme 
oversvømmelser
- Vandpumper og vandrensningsan-

læg, som sikrer folk rent drikkevand 
- Køkkenhaver og nye afgrøder, der 
kan klare tørke og omskifteligt vejr.

Kilde: Folkekirkens Nødhjælp

Gør en forskel 
- meld dig som indsamler

Du kan gøre en verden til forskel ved 
at melde dig som indsamler! 
Så kontakt allerede nu Anita Munk-
holm Sørensen på 20251445 eller 
avms@km.dk for at melde dig som 
indsamler. Du kan også tilmelde dig 
på blivindsamler.dk.

Renovering 
nu igen

Vi synes, vi lige er ble-
vet færdige med den 
nye del af Kirkecentret. 
Der er endnu mange, der ikke har 
været indenfor, da vi jo blev ramt 
af Coronarestriktioner, straks vi 
blev færdige med byggeriet. 
De, der har været inde i den nye 
tilbygning, vil uden tvivl være eni-
ge med mig i, at det fungerer fint. 
At det er dejlige rum, der opfylder 
vore behov. Der er meget bedre 
faciliteter til anretning af mad i 
køkkenet. Der er godt med luft i 
det nye indgangsområde, og godt 
vi har plads til, at provstiet kan 
leje første sal.
Der er naturligvis også ting, vi 
ville have lavet anderledes, hvis 
vi havde været lige så kloge, som 
vi er nu. Selvfølgelig. Vi laver ikke 
de samme fejl, næste gang vi skal 
bygge til centret. Måske andre…

Nu prøve vi igen
Første søndag i advent 2021 fyldte 
Sct. Clemens Kirke i Nykøbing sogn 
130 år. Og da et skifertag kun kan 
leve i 120 år, og efter et par meget 
hårde regnbyger, har vi måttet ac-
ceptere, at vi skal til at skifte tag.  
Vi har spurgt de steder, man skal 

Af Sten Erhardsen
Kirkeværge
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Det originale mønster på skifertag, som her er optegnet, rekonstrueres med 
nye tagplader. 

Tagflade på skib med mønsterlagt skifertag. Mønsteret er flere steder brudt 
som følge af løbende vedligeholdelse med udskiftning af plader.

spørge, provsti, stift, nationalmuseet, 
den Kongelige Bygningsinspektør, 
og har fået tilladelse tilbage, ”I må 
gerne”. Og det vil vi også gerne. 
  Derfor går vi i foråret i gang med at 
pakke kirken ind i stillads og presen-
ninger. Der bliver lukket, så arbejdet 
kan foregå uden risiko for at stå uden 
tag. Tårnet fik nyt kobbertag for nogle 
år siden, så her skal der ikke røres 
noget.
Det bliver så flot. Vi har fået lov til at 
få kvistene udskiftet med kobber. Det 
samme med nedløbsrør mm. 
  Og som det allerbedste, er vi blevet 
pålagt at føre taget tilbage til sit 
oprindelige udseende, nemlig med 
mønster i rødlig skifer på sort.
Vi bliver færdige i efteråret, og vi 
beklager allerede nu det besvær, der 
bliver for alle kirkegængere. Tårn og 
forside mod torvet vil, som nævnt, 
ikke blive dækket.
Det bliver træls, men det bliver godt.

NB! Vær opmærksom på, 
at kirkens parkeringsplads er 
lukket i hele byggeperiode.

11
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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”


