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Præstens ord
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 til næste kirkeblad 31. oktober 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 Provst 
Mette Mosgaard 
Jørgensen

”Du er en rigtig 
80’er-præst” sagde 
nogle korister til mig for en del år 
siden. De sad med listen over salmer 
til næste søndag og kunne se, jeg 
igen havde valgt nogle af dem, jeg 
kalder ”de nyere salmer”. Altså sal-
mer fra 1980´erne, hvor de ikke var 
født endnu, og derfor var salmerne 
gamle i deres øjne. Men for mig re-
præsenterede de (og gør det stadig) 
den tid, hvor jeg blev student, var på 
højskole og begyndte at læse teologi 
på Aarhus Universitet. De, dengang, 
nye salmer var en måde at synge sig 
ind i kristentroen og få en større for-
ståelse af kristendom og kirke. Flere 
af dem er stadig i brug i dag, fordi 
de kom med i den seneste udgave 
af salmebogen. Jeg bilder mig ind, 
at de stadig er relevante, fordi de 
med nutidige ord taler til nutidens 
mennesker - uden at give køb på 
den gode poesi, som kendetegner 
en velskrevet salme.
  En af mine yndlingssalmer er nr. 
29 i salmebogen: Spænd over os dit 
himmelsejl. Skrevet i 1988 af Leif 
Rasmussen med melodi af Hans 
Holm. Begge var lærere på Silkeborg 
Højskole og blev udfordret til at 
forklare kristendommen i et tidssva-

rende sprog. Salmen har 3 vers og er 
skrevet over Trosbekendelsen, der er 
delt i 3: Gud Fader, Søn og Helligånd.
På Højskolesangbogens hjemmeside 
står der:
”Første vers handler om Gud som 
skaber (”du himmelbuens Herre”). 
Verset henvender sig direkte til Gud i 
imperativer. Der er tydelige referen-
cer til skabelsesberetningen. Verset 
er formuleret som en bøn, og de sid-
ste linjer (”Sæt fredens bue som et 
skjold / mod mørke, død og krigens 
vold / du himmelbuens Herre”) har 
bl.a. betydet, at salmen ofte bliver 
ønsket sunget af mange danske sol-
dater i deres sidste-vilje-brev forud 
for udsendelse.
  Andet vers handler om Jesus (”du 
underfulde Herre”). Verset henven-
der sig direkte til Jesus i imperativer 
og i form af bøn. Der er tydelige 
referencer til hans møde med den 
samaritanske kvinde og talen om 
livets vand samt til helbredelsen af 
den blinde.
  Tredje vers handler om Helligånden 
(”du fællesskabets Herre”). Igen un-
derstreger imperativer bøns-formen. 
Den bibelske reference er pinse-
dagen. Det tager ordvalget farve 
af (”Hellig-ilden”), og Helligånden 
forkyndes som fællesskabets herre”.
Jeg husker, man dengang mente, at 
det var uklart, hvem salmen hen-
vendte sig til, når man sang ”du 
himmelbuens Herre”, ”du underfulde 

Herre” og ”du fællesskabets Herre”. 
Men når man læser og synger sal-
men, forstår man, at det er en bøn 
til Vorherre. I dag er det en elsket 
salme – både af unge og gamle. Og 
af 80’er-præsten, Mette.
 
1.) Spænd over os dit himmelsejl.
      Rør jorden med din finger.
      Lad himmelbuen være spejl
      for lyset, som du bringer.
      Sæt fredens bue som et skjold
      mod mørke, død og krigens vold -
      du himmelbuens Herre.

2.)  Skænk os det klare kildevæld,
      som skaber liv i strømmen.
      Vi finder ikke kilden selv,
      så hold os fast på drømmen:
      At du er livets kilde, som
      får blinde til at se sig om -
      du underfulde Herre.

3.)  Vær sol på vores mælkevej,
      og varm os i din sfære.
      Lad Hellig-ilden brede sig,
      så vi får mod at bære
      vor klode som en blomstereng,
      et liv i broget sammenhæng -
      du fællesskabets Herre.
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Randi Kristensen         

Ella Fitzpatrick Foldager 
Simone Fitzpatrick Møller Petersen
Kasper Foldager

Bastian Jan Leth Brask-Haagh 
Sabrina Leth Brask-Andersen 
Dan Haagh

Alexander Frede Leth Brask-Haagh 
Sabrina Leth Brask-Andersen 
Dan Haagh

Liam Birk Boisen 
Emma Højbjerg Boisen 
Daniel Aarestrup Birk Nielsen

Nanna Rigmor Dalgaard 
Christina Dalgaard
 
Asta Lindgaard Bødkergaard 
Nielsen 
Sofie Bødkergaard Poulsen 
Emil Lindgaard Nielsen

Lea Holst 
Line Bekhøj 
Per Holst

Thilde Hausgaard Poulsen 
Maria Hausgaard Andersen 
Morten Kvistgaard Poulsen

August Breum Steffen Pedersen 
Sandra Breum Steffen Thomsen 
Jan Pedersen

Lukas Bang Thyboe 
Mathilde Bang Thyboe 
Jesper Bang Thyboe

Karl Tonsgaard Kær 
Sidsel Tonsgaard Kær 
Mikkel Tonsgaard

Adalena Maya Kiilerich 
Josefine Kiilerich 
Jørgen Andreas Kiilerich

Conrad Østergaard Frederiksen 
Camilla Østergaard Nielsen 
Casper Frederiksen

Pelle Nørgaard Ringsborg 
Camilla Nørgaard Ringsborg 
Renè Nørgaard Hansen

Carl Kusk Furbo 
Dorte Kusk Pedersen 
Kasper Furbo Thorsen

Jonas Gyrup Nielsen 
Linda Gyrup Nielsen 
Jacob Gyrup Nielsen

Esther Furbo Madsen 
Pernille Hvalsø Furbo 
Magnus Kvistgaard Madsen

Tillykke til døbte og forældre

Konfirmation 2023 
Forældremøde
Vi afholder forældremøde 
for alle, der skal konfirmeres 
i Nykøbing, Tødsø, Alsted og 
Sdr. Dråby kirker i foråret 2023, 
torsdag d. 29. september 2022 
kl. 16.30 I Nykøbing kirke.
Mødet er både for konfirman-
der og deres forældre.

Sct. Nikolai 
tjenesten
365 dage om året deler vi vores tid 
- vil du dele lidt af din? Bliv frivillig i 
Sct. Nicolai Tjenesten!
  Sidste år havde 350 frivillige om-
kring 54.000 telefonsamtaler i Sct. 
Nicolai Tjenesten, men der er mere 
end dobbelt så mange, der ringer, 
og behovet er stigende. Derfor er 
der brug for alle, der kan se sig selv 
som en del af vores store fællesskab. 
Telefonen har eksisteret siden 1957 
og har været i gang lige siden.
   Vi er helt almindelige mennesker, 
der har samtale med mennesker, 
der kan være i sorg, føler sig ensom-
me eller er kriseramte. Du vil være 
med til at skabe tryghed og glæde 
for de mennesker, der ringer til os. 
Det vigtigste er, at du er lyttende, 
udømmende og har let ved at dele 
ud af dit nærvær, din omsorg og din 
respekt til andre mennesker, der kan 
være i en svær livssituation. 
  Vi tilbyder, at du kan tage dine 
samtaler hjemmefra, og du kan selv 
booke vagter, der passer ind i netop 
din kalender. Du vil løbende blive 
tilbudt uddannelsesaktiviteter, lige-
som du tilbydes at deltage i sociale 
aktiviteter og erfaringsdeling med 
dine kolleger. 
  Vi er Danmarks største og ældste 
telefonlinje. Vi kæmper mod ensom-
hed på daglig basis og enhver, der 
har det svært, kan med fordel ringe 

og få en uformel, anonym og fortro-
lig samtale. 
  Vi er en del af Kirkens Korshær og 
har fælles rødder med Folkekirken.
Ring gerne til os på 23 11 55 99 eller 
sctnicolai-tjenesten@kirkenskors-
haer.dk. På vores hjemmeside www.
kirkenskorshaer.dk/sctnicolaitjene-
sten kan du også udfylde en formu-
lar, og så vender vi snarest muligt 
tilbage til dig. 

Du er også meget velkommen til at 
kontakte en af de lokale frivillige i 
Sct. Nicolai Tjenesten, Helle Konrad-
sen, på tlf. 22 87 97 67 eller e-mail: 
kkonradsen@tdcadsl.dk.
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Mandag d. 29. august kl. 19.30  
Foredrag om klimaforandringer med Jesper Theilgaard i Kirkecentret.  
Hvad der sker med vejret både her i Danmark og i udlandet. Hvad er det, 
der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen 
for fremtiden? 
Entré inkl. kaffe: 75 kr. 

Onsdag d. 31. august kl. 13.00  
Sangglæde i kirken 
Elever fra 3. klasse på M.C. Holms Skole synger salmer og sange med 
Thomas Berg-Juul.  
Kom og oplev en smittende sangglæde.  
Dørene åbnes kl. 12. 45. Gratis entré. 

Onsdag d. 31. august kl. 19.30  
I BIO Mors ser vi filmen ”Rejsen til Utopia”. Familien Fangel-Mo bor idyl-
lisk i de norske fjelde – men de er nødt til at pendle til arbejde i fly! Så 
forældrene lider af en nagende klimasamvittighed. Efterfølgende drøfter 
vi filmen over lidt ost og rødvin i Kirkecentret.  
Entré inkl. ost og rødvin: 75 kr. 

Søndag d. 28. august kl. 10.00 
Festivalgudstjeneste hvor biskop Thomas Reinholdt Rasmussen er  
gæsteprædikant. Kirketrioen leverer musikken. Efter gudstjenesten er 
der fernisering af udstilling af genbrugskunst kurateret af Niels Otto 
Degn, der også er auktionarius ved efterfølgende salg af værkerne.  

Tirsdag d. 30. august kl. 17.00  
Børnekirke. Kort børnevenlig gudstjeneste.  
Gudstjenesten henvender sig især til  
børnefamilier, men alle er velkomne. Efter gudstjenesten kl. 17.30  
serverer FDF Nykøbing Mors bålmad på Kirketorvet.  
Deltagelse er gratis. 

Torsdag d. 1. september kl. 10.00 
Morgensang på Perlen, Nørregade 20.  
Vi begynder morgenen med gratis kaffe med brød. Derefter synger vi 
sammen nogle af vore gode morgensalmer. 

Torsdag d. 1. september kl. 19.30  
Kirkekoncert med Gary Snider: ”Kærlighed, Gud og Leonard”.  
Koncerten er en samling af sange og fortællinger, som har særlig fokus på 
den åndelige dimension i Cohens univers.  
Dørene åbnes kl. 19.00. 
Entré: 100 kr. 

Søndag d. 4. september kl. 10.00  
Kom og vær med til en hyggelig friluftsgudstjeneste ved englen på  
kirkegården. 
Oplev en grøn gudstjeneste i smukke omgivelser.   
Hjemmeværnets Musikkorps leverer festlig musik til gudstjenesten. 
Kirkebil kan benyttes.  

Lørdag d. 3. september kl. 14.00  
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 kirkegården og hvilke tiltag, der arbejdes 
med på kirkegården i forbindelse med grøn omstilling.  
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ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2022           

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

23.    19.00    Menighedsrådsmøde

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. Gary Snider

  3.    14.00    Grøn- og historisk vandring. Kirkegården

  4.    10.00    Friluftsgudstjeneste. Kirkegården

  5.      8.15    Andagt for Danmarks Udsendte. TF

  5.    10.00    Babysalmesang

  8.    10.00    Børnekoncert - Små synger sammen

11.    10.00    Højmesse. 13. s. e. trinitatis. AG

12.    10.00    Babysalmesang

18.    10.00    Høstgudstjeneste. 14. s. e. trinitatis.  
           Kirkefrokost. LH

19.    10.00    Babysalmesang

21.    19.00    Menighedsrådsmøde

24.    10.00    Dåbsgudstjeneste. AG

25.    10.00    Højmesse. 15. s. e. trinitatis. AG

26.    10.00    Babysalmesang

29.    16.30    Indskrivning til konfirmation

OKTOBER
  2.    10.00    Højmesse. 16. s. e. trinitatis. MMJ

  3.    10.00    Babysalmesang

  6.    14.30    Torsdagssamvær. Limfjordsteatrets  

                        fortællekreds

  9.    10.00    Højmesse. 17. s. e. trinitatis. LH

  9.    14.00    Koncert. Landskoret

10.    10.00    Babysalmesang

16.    10.00    Højmesse. 18. s. e. trinitatis. MMJ

23.    10.00    Højmesse. 19. s. e. trinitatis. AG

24.    10.00    Babysalmesang

24.    19.00    Menighedsrådsmøde

25.    17.00    Børnekirke. AG

29.    10.00    Dåbsgudstjeneste. PHJ

30.    10.00    Højmesse. 20. s. e. trinitatis. PHJ

31.    10.00    Babysalmesang

NOVEMBER
  3.    14.30    Torsdagssamvær. Sundhedscentret

  6.    10.00    Højmesse. Alle helgens dag. MMJ

  6.    14.00    Kapellet. MMJ

  7.    10.00    Babysalmesang

13.    10.00    Højmesse. 22. s. e. trinitatis. LH

13.    14.00    Teatersalsgudstjeneste

14.    10.00    Babysalmesang

20.    10.00    Højmesse. Sidste søndag i kirkeåret. AG

21.    10.00    Babysalmesang

23.    14.30    Fælles plejehjemsgudstjeneste

24.    19.00    Menighedsrådsmøde

26.    10.00    Dåbsgudstjeneste. MMJ

27.    10.00    Højmesse. 1. s. i advent. Kirkefrokost. MMJ

28.    10.00    Babysalmesang

29.    10.30    Koncert. Alle Tiders Historie 

DECEMBER
  1.    19.30    Koncert. Andrea Pellegrini & LiveStrings

  3.    14.30    Torsdagssamvær. Julehygge

  4.    10.00    Højmesse. 2. s. i advent. JAH

  5.    10.00    Babysalmesang

AG: Astrid Glargaard
JAH: Joan Amalie Holck
LH: Lars Højlund

MMJ: Mette Moesgaard Jørgensen
PHJ: Peder Hald Jensen

TRR: Thomas Reinholdt Rasmussen
TF: Tabitta Flyger

PRÆSTER 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.

Alle Kirker Synger                                
2022 

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 
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Sogneaften 
Tirsdag 27. september 
kl. 19.30

Er den nye Højskolesangbog god?
Det vil vi gennem fællessang prøve 
at blive klogere på tirsdag d. 27. 
september, hvor vi sammen med or-
ganist Kristian Mogensen skal synge 
fra den nye Højskolesangbog. Vi skal 
synge nogle af de skøreste og bed-
ste, der er kommet med. Nogle vil 
være helt nye, som du måske - må-
ske ikke - allerede er stødt på. Andre 
vil være "gamle" kendte sange, som 
først er kommet med nu. 
  Vi skal også synge et par stykker, 
som ikke kom med, men som måske 
burde være taget med?
  Endelig bliver der måske også 

mulighed for at ønske fra sangbogen. 
Og de fleste fra den gamle Højskole-
sangbog er jo stadig med, hvis man 
helst vil have dem.
  Aftenen vil blive styret med lystig 
hånd af Kristian Mogensen. Kristian 
er organist i Klitsognene i Sydthy og 
er vant til at lede fællessang og san-
gaftener med godt humør og med sit 
friske klaverspil.

Sogneaften 
Onsdag 16. november 
kl. 19.30

Mennesker bag ringmuren.
I det topsikrede Enner Mark Fæng-
sel ved Horsens afsoner de indsatte 
fængselsstraffe fra nogle få år til 
livstid og forvaring. At være præst 
i denne sammenhæng rummer en 
række særlige udfordringer og inde-
bærer nødvendige teologiske over-
vejelser omkring skyld og straf, håb 
og længsel. Hvordan påvirker det et 
menneske at skulle afsone i et så-
dant fængselsmiljø med en ofte lang 
dom for alvorlig kriminalitet? Hvor-

dan kan man opretholde kontakt til 
familien udenfor og forberede sig på 
en dag at skulle ud i friheden?
I foredraget fortæller Jesper Birkler 
om den ofte barske hverdag blandt 
rockere og bandemedlemmer, drabs-
mænd, narkohandlere, røveridømte, 
voldsmænd og terrordømte – en 
hverdag, som er meningsfuld og 
teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra 
Aarhus Universitet og har været 
sognepræst 1980-1998 i Grædstrup/
Vinding/Bryrup/Vrads, 1998-2011 
ved Vor Frue Kirke i Aarhus og 2011-
2020 fængselspræst i Enner Mark 
Fængsel ved Horsens. 

Torsdagssamvær
Torsdag 6. oktober kl. 14.30
”Nordiske fortællinger”
Den mundtlige fortælling er en æld-
gammel kunstart. I den mundtlige 
fortællingen opstår der et samspil 
mellem fortælleren og publikums 
ordløse medleven. Med sin fortæl-
ling og sit kropssprog skaber fortæl-
leren grobund for indre billeddan-
nelse hos publikum. Man er sammen 
om historien. 
  Denne eftermiddag er det Kirsten 
Møller og Annelise Nielsen, der 
fortæller nordisk litteratur, sagn og 
myter. Begge fortællere har i mange 
år været aktive i Limfjordsteatrets 
Fortællekreds.

Torsdag 3. november kl. 14.30
Vi får besøg fra Sundhedscenteret, 
hvor diætist Mette og forebyggen-
de sygeplejerske Randi kommer og 
holder et oplæg om sund livsstil for 
ældre mennesker. Mette vil fortæl-
le om, hvad der er vigtigt at være 
opmærksom på kostmæssigt. Randis 
oplæg vil inddrage emnerne fysisk 
aktivitet, mental sundhed og livskva-
litet.

Torsdag 1. december kl. 14.30
Julehygge
Vi hygger med kaffe, æbleskiver og 
godter. Vi synger de dejlige julesan-
ge og mon ikke vi skal høre en god 
julehistorie. 

Organist Kristian Mogensen  
skal synge fra den nye Højskole-
sangbog.

Babysalmesang
Mandage kl. 10 - ca. 11.30 i kirken
Første gang efter ferien er 5. sept.
Babysalmesang henvender sig til 
babyer mellem 0 og 12 mdr. og 
deres forældre. Vi synger salmer og 
kendte børnesange. Vi leger med 
rytmeæg, tørklæder, danser og lytter 
til musik. Bagefter hygger vi med 
en kop kaffe, mens børnene leger.                                                                                                                                      
Det er gratis at deltage og kræver in-
gen tilmelding. Medbring dyne eller 
tæppe til barnet.

Høstgudstjeneste  
og kirkefrokost
Søndag 18. september 2022 
fejrer vi årets høst. Til gudstjenesten 
vil kirken være smukt pyntet, vi skal 
synge de kendte høstsalmer, og efter 
gudstjenesten er der kirkefrokost i 
Kirkecenteret, hvor alle er velkomne. 
Frokost inkl. kaffe: 50 kr. pr. pers.

Børnekirke 
Tirsdag 30. august  
og 25. oktober kl. 17.00
Gudstjeneste henvendt til børne-
familier, men alle er velkomne. 
Gudstjenesten foregår i børnehøjde, 
hvor Snapper og Dobby kommer 
forbi og fortæller historie. Efter 
gudstjenesten er der fællesspisning i 
kirkecenteret. 
Maden koster 25 kr. for voksne -  
gratis for børn. 
Alle er velkomne.
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Voksenkor
Mange af jer har sikkert set opråbet 
om, at vi ville starte et voksenkor. 
Hvorfor nu det? Kirken har da et kor 
bestående af dygtige piger, og meget 
gerne også drenge, som får undervis-
ning i korsang af vores organist Birgitte 
Bonde. 
  Og ja, det har kirken. Der er bare 
nogle perioder, hvor det er vanskeligt at 
holde sangere nok i dette kor. Til dette 
kor rekrutteres der primært fra Morsø 
Gymnasium og øvrige ungdomsud-
dannelser. Uddannelsesinstitutioner, 
hvor man normalt læser i et par år 
og derefter rejser fra byen for at læse 
videre. Derfor kan det blive en næsten 
uoverskuelig opgave at dække behovet 
for sanghjælp i kirken.
  Derfor har menighedsrådet besluttet, 
at vi vil tage presset lidt af det normale 
kirkekor. For et kirkekor skal nemlig 
have fritid, ligesom alle vi andre. Stem-
merne har det med at blive slidte.
  Så under en diskussion om, at det var 
lidt træls, at vi i perioder ikke havde nok 
kordækning, samtidig med at mange 
ønskede at synge, blev tanken om at 
starte et voksenkor grundlagt. 
  Under tiden med Corona viste der sig 
jo et massivt ønske om at synge. Synge 
sammen - og nogle gange sammen 
med fjernsynet. Så hvad ville være 
mere naturligt end at synge rigtigt 
sammen, nu hvor Coronapausen giver 
mulighed for det. Så ville det eksiste-
rende kor også kunne få deres pauser 
ind imellem.

  Vi besluttede os for at prøve og invite-
rede uden videre til en opstartsaften. 
Der kom ca. 20. Flere er kommet til 
siden, og der er plads til mange flere.

Vi skal have fundet en leder af koret. 
Vi havde regnet med at starte i løbet af 
august, men alle ønskede at komme i 
gang med det samme, og da et af for-
målene med voksenkoret er at afløse 
det oprindelige kor, som havde ferie i 
juli, sagde de nye: “Hvorfor laver vi ikke 
nogle hold, der tager aftensangen og 
enkelte højmesser i løbet af somme-
ren?”  Og det gjorde man så.

Formålet med Voksenkoret er:
Nyde sangglæden.
Nyde det sociale samvær
Snakken
Kaffen, teen småkagerne o.a.

Hjælpe med sangen i kirken, når hjælp 
behøves.

Torsdag 1. sept. 
kl. 19.30
Gary Snider
Billetsalget starter 
d. 1. august 2022 
i ”Bøger og Papir - 
Nykøbing Mors”

Torsdag 8. september kl. 10.00
Børnekoncert 
Små synger sammen.  Fri entré

Koncerter 2022

Søndag 9. oktober kl. 14.00
Landskoret
Landskoret består af ca. 25 dygtige korsangere, fra hele Danmark, i alderen 
14 - 24 år, der synger under ledelse af Birgitte Næslund Madsen. Fri entré

Fredag 16. december kl. 19.30
Julekoncert med Birthe Kjær 
Arrangeres i samarbejde med orga-
nisationen Sind. Entré 300 kr. 

www.tikko.dk
www.billetsalg.julekoncerter.dk 

Torsdag 1. december kl. 19.30 
Andrea Pellegrini & LiveStrings  
”Julen har englelyd” - indsamling.
 Fri entré

Tirsdag 29. november kl. 10.30
Alletiders historie
Publikum blive draget ind i den fanta-
stiske historie om Maria og Josef på 
deres rejse mod Betlehem.  Fri entré

Onsdag 14. december kl. 19.30
Odd Fellow logens julekoncert 
Indsamling til Skjult nød. 
 Fri entré

Workshops
Deltage i “frivilligsammenkomster” 
sammen med andre frivillige. 
Evt. en årlig koncert.

Skulle du have lyst til at deltage eller 
høre mere, kan du bare ringe eller 
skrive:

Anne Mette Schrader  6083 2432
Anette Sørensen  2013 0960
Ulla Andersen  2149 1175
Sten Erhardsen  6172 6338

Eller ring til Kirkekontoret 9772 0530 
og sig du gerne vil være med, så 
ringer vi tilbage.
Mail: sct.clemens@mail.tele.dk
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Ombygning 
af kirketaget

Se flere billeder af 
tag-ombygningen på kirkens hjemmeside 
www.nykoebingmorskirke.dk
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Organisationer

Nykøbing Mors FDF  
Kredshuset FriDa  

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

Formand: Poul Torbensen  
tlf.: 26 35 59 90 

Kredsleder: Cecilie T. Nielsen  
tlf.: 60 44 39 26

Indre Missions Samfund  
Missionshuset ”Bethania”  
Nørrebro 2, Nykøbing Mors  
Formand: Henrik Jørgensen

Dragstrupvej 80 - Tlf. 29 43 41 33
mail: hnrk@outlook.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”


