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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: Ole Geerthsen

Deadline for næste nummer af kirkebladet er Mandag 1. august 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



Præstens ord
Af sognepræst 
Lars Højlund

Forår og sommer 
Endelig ser det ud 
som om, vi kan gå et 
helt almindelig forår og en sommer i 
møde, der ikke er præget af corona. 
Konfirmanderne i årets forberedel-
se var dog forhindret i at møde til 
forberedelsen en del gange, som vi 
plejer, men selve konfirmationen 
kan for første gang i tre år gennem-
føres på helt traditionel måde, hvor 
ingen afstandskrav og mundbind er 
påtvunget. Og det er dejligt! 
  Men hvor det gerne skulle til at 
gå fremad, ja så bliver vi og hele 
verden en del af krigen i Ukraine og 
den omfattende ondskab, der sker 
dér. Der er meget smukt og vidun-
derligt i vores verden. Det må vi 
aldrig glemme. Det er vigtigt, at vi 
fokuserer på alt det, der er med til 
at gøre vores tilværelse værd at leve. 
Det er godt, at vi kan gennemføre 
de udskudte barnedåb, og at konfir-
manderne kan blive konfirmeret her 
i foråret - og at udskudte bryllupper 
nu også kan finde sted - med familie 
og venner. Folk kan mødes i kirken, 
hvis de ellers kan finde ind i den, her 
hvor der er en stor byggeplads rundt 

om kirken, på grund af at der efter 
130 år skal skiftes tag. Men kirken 
er åben - hver dag. Her i påsken og 
pinsen fejrer vi de største højtider. 
Påsken, hvor Gud af kærlighed til os 
ofrer sin søn på korset, og pinsen, 
hvor han lader Helligånden komme 
over os og verden som et tegn på, at 
Han ikke har forladt os. 
En dejlig sommersalme beskriver 
netop det, der er beskrevet ovenfor. 
Også selvom den er skrevet til den 
svenske skærsommer. Det er salmen: 
”Det dufter lysegrønt af græs” med 
dansk tekst af Johannes Johansen og 
melodi af Waldemar Åhlén. 

1. Det dufter lysegrønt af græs,
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næse, 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind, 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer, 
en varm og lys skærsommer. 

2. Hør fugletungers tusindfryd, 
fra morgen og til aften. 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kry, 
i jordens dyb, 
En livsfryd i sig mærker, 
så høj som himlens lærker. 

3. Se, blomsterflorets farvepragt, 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt, 
misundeligt må blegne. 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje. 

4. Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 
Men klarest lyser dog dit ord, 
af kærlighedens nåde. 
Alt kød må dø, 
hver blomst bliver hø. 
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt ordet.
 
5. Ja, Jesus Kristus er det ord, 
der skaber liv af døde. 
Så ny bliver himmel, ny bliver jord, 
en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart, 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer.
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Karla Møller 
Helle Møller
Lars Gade Møller

Emilie Bjørndal Nordentoft 
Cathrine Bjørndal Tornlund Nielsen 
Anders Nordentoft Vangsgaard

Emil Ry Furbo 
Maria Ry Furbo 
Anders Korsgaard Furbo

Ellen Blaaberg Nielsen 
Tina Blaaberg Nielsen 
Morten Blaaberg Nielsen

Malte Erik Knutsson Dichmann 
Malin Louise Teresia Knutsson 
Scott Erik Have Dichmann

Milo Fris Nielsen 
Pernille Dahl Nielsen 
Simon Fris Pedersen

Johan Dalgaard Hansen 
Maria Dalgaard Hansen 
Kasper Dalgaard Hansen

Dean Martin Rueløkke Lindsey 
Ane-Fria Lusy Willa S Johansen 
Alex Rueløkke Lindsey

Magnus Kaysen Østergård 
Jannie Kaysen Petersen 
Ulrik Friis Østergård

Lily Dam Kreft 
Sabine Amalie Kreft 
Theis Strandgaard  
Dam Nielsen

Julius Timmers 
Anna-Marie Timmers 
Jimmy Timmers

Nohr Erland Thingholm  
Emanuelsen
Gry Sara Thingholm  
Emanuelsen 
Frank Thingholm

Malthe Ry Højfeldt 
Line Ry Kristensen
 

Jens Brik Nielsen 
Laura Falkensten Brik 
Kristian Nielsen

Bjørk Morsing Mark 
Kathrine Mark 
Michael Morsing Larsen

Dicte Lyndrup Nielsen 
Louise Lyndrup Møller 
Dennis Nielsen

Liva Dam Olesen 
Natalie Dam Olesen 
Lasse Dam Olesen

Holdbilleder af årets 
konfirmander 

kan ses på kirkens 
hjemmeside 

www.
nykoebingmorskirke.dk 

Tillykke til døbte og forældre



5 

Fra Menighedsrådet

Af Karsten Konradsen
Formand
Nykøbing Mors 
Menighedsråd

Indledningsvis skal 
der lyde en stor tak 
til vores medarbejdere og alle frivilli-
ge, som vi har her ved kirken. 
Uden den store indsats, som de alle 
yder, så kunne vi ikke drive den kirke 
med de forskellige tilbud, som vi gør. 
De er meget vigtige for os og er med 
til at gøre en forskel.
  Vi skal hvert år indbyde til et me-
nighedsmøde, og det blev afholdt 
d. 6. april i Kirkecentret. Efter en 
generel orientering om, hvad vi lige 
nu arbejder med i menighedsrå-
det, deltog de fremmødte i et par 
grupper ud fra deres individuelle 
interesse. Det var ”sang og musik” 
eller ”aktiviteter”. Der var nogle 
gode drøftelser og ideudvekslinger, 
så menighedsrådet har noget at 
arbejde videre med. Tak for indsat-
sen. Ideerne bliver taget med i det 
arbejde, som vi lige nu er i gang med 
omkring budgettet for 2023.
  Nu er kirken jo blevet dækket ind i 
forbindelse med udskiftning af taget. 
Efter lidt udfordringer med megen 
blæst er arbejdet i gang, og det skri-
der planmæssigt frem.

Når vi er færdige med taget og 
stilladset er fjernet, skal vi til at se 
på ”kirkepladsen”. Den trænger til 
at blive set til. Hvordan det bliver, er 
ikke afklaret endnu, men vi har fokus 
på, at det godt må bære præg af, at 
vi også tager den grønne omstilling 
alvorligt.
  Der kan nævnes, at vores ”Grøn 
kirke-udvalg” løbende arbejder med 
tiltag i den forbindelse. Af tiltag kan 
blandt andet nævnes affaldssorte-
ring og udskiftning til LED-pærer. 
  Som nævnt i sidste kirkeblad er 
sammenlægning af menighedsråde-
ne i Tødsø og Nykøbing vedtaget på 
de respektive menighedsmøder. Vi 
arbejder derfor nu med at udmønte 
det kommende samarbejde i praksis.
  Vi er altid modtagelige for ideer, 
forslag, opklarende spørgsmål mm. 
Så I er altid velkommen til at tage 
fat i én af os i menighedsrådet, hvis I 
har noget på hjertet.
Pt. har to medlemmer af menigheds-
rådet orlov. Annemette Schrader og 
Karen Margrethe Diget er stedfor-
trædere.

Sommerens ”Aftensang” 
i Nykøbing Mors kirke 
Man ved, det er sommer på 
Mors, når der holdes Open 
By Night i byens butikker. Så 
mødes besøgende og fastbo-
ende i gågaden og til musik 
på Kirketorvet. 
  Når arrangementet på 
torvet er slut, går flokken 
og dem, der kommer kun til 
kirkens aftensang, ind i Nykø-
bing Kirke for selv at synge. 
Det er efterhånden en åre-
lang tradition, at der mellem 
de velkendte højskolesange 
og salmer læses en historie. 
Til sidst bedes Fadervor - og 
velsignelsen lyses over for-
samlingen. 
  Det er en god og stemnings-
fuld afslutning på en som-
meronsdag. 
  Vi håber at se dig til en eller 
flere Aftensange i løbet af 
sommeren.

PS. Hvis man ikke er færdig 
med at synge, så kan man 
ved Lystbådehavnen være 
med til at ”Synge flaget ned” 
kl.21.



ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2022           

Maj    
26.    10.00    Højmesse. Kristi himmelfarts dag. AG

28.    10.00    Dåbsgudstjeneste. LH

29.    10.00    Højmesse. 6. s.e.påske. LH

30.    10.00    Babysalmesang 

Juni
  5.      9.00    Højmesse. Pinsedag. MMJ

  6.    10.00    Højmesse. 2. Pinsedag. AKF 

12.    10.00    Højmesse. Trinitatis. LH

13.    10.00    Babysalmesang

19.    10.00    Højmesse. 1.s.e.trinitatis. AG

20.    10.00    Babysalmesang

25.    10.00    Dåbsgudstjeneste. MMJ

26.    10.00    Højmesse. 2.s.e. trinitatis. MMJ

27.    10.00    Babysalmesang

29.    20.15    Aftensang

Juli
  3.    10.00    Højmesse. 3.s.e. trinitatis. LH 

  6.    20.15    Aftensang

10.    10.00    Højmesse. 4.s.e. trinitatis. MMJ 

13.    20.15    Aftensang

17.    10.00    Højmesse. 5.s.e. trinitatis. PHJ

20.    20.15    Aftensang

24.    10.00    Højmesse. 6.s.e. trinitatis. PHJ

27.    20.15    Aftensang

31.    10.00    Højmesse. 7.s.e. trinitatis. AKF 
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AG: Astrid Glargaard
AKF: Annie Krogh Foldager
JAH: Joan Amalie Holck

LH: Lars Højlund
MMJ: Mette Moesgaard Jørgensen
PHJ: Peder Hald Jensen

TRR: Thomas Reinholdt Rasmussen
TF: Tabitta Flyger

PRÆSTER



Erslev Kirke    Torsdag d. 9. juni       kl. 19 - 21 
Ejerslev Kirke   Onsdag d. 6. juli        kl. 19 - 21 
Galtrup Kirke   Onsdag d. 10. august  kl. 19 - 21 
Dragstrup Kirke   Torsdag d. 8. september kl. 19 - 21 
Jørsby Kirke    Torsdag d. 6. oktober  kl. 19 - 21 
Flade Kirke    Torsdag 3. november  kl. 19 - 21 

Alle Kirker Synger                                
2022 

August
  3.    20.15    Aftensang

  7.    10.00    Højmesse. 8.s.e. trinitatis. AG

14.    10.00    Højmesse. 9.s.e. trinitatis. LH

14.    14.00    Mindegudstjeneste. Kapellet. LH

20.    10.00    Dåbsgudstjeneste. MMJ

21.    10.00    Højmesse. 10.s.e. trinitatis. MMJ

28.    10.00    Festivalgudstjeneste. 11.s.e.trinitatis. TRR

29.    19.30    Sogneaften. Jesper Theilgaard

30.    17.00    Børnekirke. AG

31.    13.00    Syng sammen - koncert

31.    19.30    Bio-aften. ”Rejsen til Utopia”.

September
  1.    10.00    Morgensang. Perlen, Nørregade 20

  1.    19.30    Koncert. Gery Snider

  3.    14.00    Grøn- og historisk vandring. Kirkegården

  4.    10.00    Friluftsgudstjeneste. Kirkegården

  5.      8.15    Andagt for Danmarks udsendte. TF 
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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.
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Kærlighed til skaberværket - kirkefestival

Af Per Bengtson

Overskriften på denne lille artikel er 
samtidig temaet for årets kirkefesti-
val. Hans Anker Jørgensen indfanger 
i ”Grøn salme” på fornem vis, hvad 
der er tankerne bag udvalgets fokus-
punkt i årets kirkefestival:

  ”Vi blev ikke sat i verden
  for at spinde magt og guld.
  Vi fik givet denne perle
  med dens luft og vand og muld
  til at mætte sultne maver
  og at folde evner ud.
  Alle Jordens gode gaver
  fik vi ansvar for af Gud.”

”Grøn salme” er nr. 70 i Højskole-
sangbogen, og den vil blive brugt 
som gennemgående salme ved 
ugens arrangementer. Kirkefestivalen 
holdes som altid i uge 35, hvilket i år 
vil sige fra søndag den 28. august til 
og med søndag den 4. september.
Festivalgudstjenesten den 28. august 
har biskop Thomas Reinholdt Ras-
mussen som gæsteprædikant, og 
musikken leveres af Kirketrioen fra 
Vinderup. Efter gudstjenesten er der 
fernisering i Kirkecentret på en ud-
stilling af kunst fra egnes genbrugs-
butikker. Udstillingen er kurateret af 
Niels Otto Degn, der også vil begrun-
de sine valg af kunstværker og være 

auktionarius på det efterfølgende 
salg af værkerne.

Mandagens foredrag er lagt i hæn-
derne på Jesper Theilgaard. Han vil i 
foredraget ”Klimaforandringer” be-

rette om, hvad der sker med vejret 
både her i Danmark og i udlandet. 
Hvad er det, der ligger bag disse for-
andringer, vi ser, og ikke mindst hvad 
er risikoen for fremtiden - for vores 
børn og børnebørn?

Tirsdag eftermiddag og onsdag mid-
dag er to slidstærke og velbesøgte 
arrangementer på programmet – 
nemlig Børnekirke og Syng sammen.

Onsdag aften er der mulighed for 
at se filmen ’Rejsen til Utopia’ om 
familien Fangel-Mo, der bor på 
deres idylliske slægtsgård i de norske 
fjelde - men de er nødt til at pendle 
til arbejde i fly! Så forældrene lider 
af en nagende klimasamvittighed. 
Derfor gør de et forsøg på at være 
med til at redde planeten og børne-
nes fremtid. Efter filmen i BIO Mors 
er der mulighed for at drøfte filmen 
og ugens tema over et glas rødvin og 
lidt ost i Kirkecentret.

Torsdag formiddag er endnu en 
klassiker på programmet i form af 
morgensang på Perlen.
Torsdag aften er der koncert med 
Gary Snider i Kirken. Kirkekoncer-
ten bærer titel: ”Kærlighed, Gud og 
Leonard”. Koncerten er en samling af 
sange og fortællinger, som har særlig 
fokus på den åndelige dimension i 

Festivalgudstjenesten den 28. august 
har biskop Thomas Reinholdt Rasmussen 
som gæsteprædikant Arkivfoto

Mandag 29. 
august kl. 19.30 
fortæller Jesper 
Theilgaard om 
”Klimaforand- 
ringer”. Hvad der 
sker med vejret 
både her i Dan-
mark og i ud- 
landet. 
Arkivfoto
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28. august kl. 10.00
Højmesse
Gæsteprædikant er biskop Thomas 
Reinholdt Rasmussen
Musik af ”Kirketrioen”
Efterfølgende kunstudstilling og 
fernisering

29. august kl. 19.30
Foredrag
Jesper Theilgaard holder foredrag 
over emnet: ”Klimaændringer”

30. august kl. 17.00
Børnekirke
Dobby og Snapper inviterer til  
gudstjeneste og pizza

31. august kl. 13.00    
Syng sammen - koncert
3. Klasserne fra M.C. Holms skole 
synger under ledelse af dirigent  
Thomas Berg-Juul

31. august kl. 19.30    
Bio-aften 
”Rejsen til Utopia” vises i Bio-Mors. 
Efterfølgende ost og rødvin i Kirke-
centeret

1. september kl. 10.00    
Morgensang
Perlen, Nørregade 20. 
Gratis kaffe og rundstykker

1. september kl. 19.30    
Koncert
Gery Snider - ” Kærlighed, Gud  
og Leonard”

3. september kl. 14.00    
Kirkegården
Grøn vandring med Søren Trab  
Christensen, kirkegårdsleder
Historisk vandring med Caroline 
Andsager Højlund, historiker

4. september kl. 10.00    
Friluftsgudstjeneste
Kirkegården

Kirkefestival 2022        
28. august - 4. september - ”Kærlighed til skaberværket”

Leonard Cohens univers. Cohen var 
meget belæst. Han studerede de 
store religioner og havde dyb re-
spekt for dem. Mange sange beskæf-
tiger sig med forholdet mellem det 
jordiske og det åndelige/religiøse.

Lørdag eftermiddag er der grøn og 
historisk vandring på kirkegården. 
Under kyndig ledelse af historiker 
Caroline Andsager Højlund og kirke-
gårdsleder Søren Trab Christensen 
vil der være mulighed for at høre om 
personligheder begravet på kirke-
gården og hvilke tiltag, der arbejdes 
med på kirkegården i forbindelse 
med grøn omstilling.
Kirkefestivalen slutter som altid med 
en friluftsgudstjeneste, hvor Hjem-
meværnets musikkorps medvirker. 
I år holdes friluftsgudstjenesten på 
kirkegården, da plænen ved kirken 
er spærret pga. udskiftningen af 
kirkens tag. 

Torsdag 1. september kl. 19.30 er det 
kirkekoncert med Gary Snider, ”Kærlig-
hed, Gud og Leonard”.  Arkivfoto

Billetsalget 
starter d. 1. august 2022

 i Bøger og Papir - Nykøbing Mors   

OBS! Det er ikke muligt,
at reservere på forhånd 

eller pr. telefon.
Betaling kun med kontanter 

eller mobilepay.
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Grøn Kirke

Af Kurt Dam Jensen

Nykøbing Mors Kirke 
er med i det lands-
dækkende koncept 
”Grøn Kirke”. Det går 
ud på at gøre kirken så miljømæssigt 
grøn som muligt. Vi er et udvalg af 
personale og menighedsrådsmed-
lemmer, der forsøger at løfte denne 
opgave, der drejer sig om alt, hvad 
der kan gøres mere grønt i forhold 
til miljøet og også i forhold til økono-
mien. 
  Udvalgets arbejde har blandt 
andet medført, at pærerne i kirkens 
lysekroner og i lamperne i kapellet 
og kirkecenteret er blevet udskiftet 
til LED-pærer. I kirkegårdens garage 
er en gammel varmeblæser blevet 
udskiftet med en varmepumpe, der 
både er mere økonomisk i drift og 
samtidig er med til at sørge for, at 
forskelligt værktøj og batterier til 
diverse maskiner kan holde længere. 
Derudover er det vedtaget, at både 

i kirken, kirkecenteret og på kirke-
gården skal man forsøge at mindske 
brugen af engangsservice så meget 
som muligt; bruge miljømærkede 
produkter, hvor det er muligt; samt 
sortere affaldet. 
  Men ”Grøn Kirke” gælder ikke kun 
kirkens drift, men skal også tænkes 
ind i gudstjenester, konfirmandun-
dervisning, kunstudstillinger og alle 
andre områder, hvor det er muligt 
- f.eks. er ”Grøn Kirke” en del af 
temaet i årets kirkefestival. Alle ud-
valg i menighedsrådet har derfor til 

opgave ”at tænke grønt” og komme 
med nye input til ”Grøn Kirke”-ud-
valget, sådan at Nykøbing Kirke 
snarest muligt opfylder 25 ud af de 
48 punkter, der kvalificerer en kirke 
som værende ”Grøn Kirke”, og vi kan 
hænge plakater op som bevis for, at 
Nykøbing Kirke er ”Grøn Kirke”. 
  Man kan læse mere om konceptet 
”Grøn Kirke” på www.gronkirke.dk, 
og har du gode ideer til, hvordan vi 
kan blive ”Grøn Kirke”, så henvend 
dig gerne til en af kirkens ansatte 
eller en fra menighedsrådet.   
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Adgangsveje til kirken
Der er adgang til kirken ad trappen 
fra Kirketorvet eller via stien fra  
Majorens Gyde - anbefales til køre-
stole, rollatorer og barnevogne.

Adgangsveje til kirkecenter 
og provstikontor
Der er adgang til kirkecenter m.m. 
via stien fra Kirkegade (trappe) eller 
stien fra Majorens Gyde (rampe) - 
anbefales til kørestole, rollatorer  
og barnevogne
Se oversigtskort på kirkens hjemmeside 
www.nykoebingmorskirke.dk

OBS! Indgang til kirken kun ved for-
døren! - Ingen adgang fra Kirkegade! 
 Foto: Ole Geerthsen

Adgangsveje til kirken 
1: Trappen fra Kirketorvet 

2: Sti fra Majorens Gyde til fordøren  
Anbefales til kørestole, rollatorer og barnevogne   

 
 
 

Indgang kun ved fordøren! - Ingen adgang fra Kirkegade! 

1 

2 

Adgangsveje til kirkecenter og provstikontor 
1: Sti fra Kirkegade - trappe 

2: Sti fra Majorens Gyde - rampe 
Anbefales til kørestole, rollatorer og barnevogne 

1 2 
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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 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”


