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Anni Gade Larsen 
ala@km.dk 
 
Organist  
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Vagn Pedersen 
Birgitte Olesen 
Tlf. 24 27 82 72 
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Anita Munkholm Sßrensen 
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Kirkeg¬rdskontoret, Fredensvej 10 
Kirkeg¬rdsleder Sßren Trab Christensen 
Kontortid mandag-fredag kl. 11-12 
torsdag tillige kl. 16-17 
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Menighedsr¬dsformand 
Karsten Konradsen 
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Kirkebil 
Indenfor sognet er der mulighed for transport til 
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og kirkecenter.  
Kirkebil kan bestilles p¬ tlf. 97 72 47 11  
Oplys kontonr. 72276.  
 
Kirkens hjemmeside: 
www.nykoebingmorskirke.dk 
e-mail: 8692@sogn.dk 

 
Nummeret kan  
bruges i forbindelse 
med indsamlinger i 
kirken og ßvrige  
betalinger til kirken. 



 

 

Af SogneprÞst Peder Hald Jensen 

Hvad er meningen? 

Vi lever i en tid, hvor respekten for 

veludfßrt arbejde er udskiftet med 

kravet om ydre succes. Den tidlig- 

ere generalsekretÞr for FN, Dag 

Hammarskjºld sagde, at det vigtig-

ste ikke er succes: òDu skal ikke  

lade succesen tilslßre sin tomhed. 

Behold ansporingen til at komme 

videre, behold i sjÞlen den smerte, 

der driver os ud over os selv.ò  

Vi ville vÞre ilde stedt, hvis ikke 

vi fik andet end succes. Den er 

sßd, men i sig selv varm luft. Vi, 

hver enkelt af os, m¬ lÞre, at vi  

ikke er verdens midtpunkt, og at 

skuffelser, modgang, modstand  

og indskrÞnkelse af friheden ikke  

er personlige fornÞrmelser, men  

en uundg¬elig del af livet. 

Den gammeltestamentlige Moses  

fik succes, men en succes, der  

gavnede andre. Han fßrte et folk  

ud i frihed. Efter fyrre ¬r i en ßrken 

kom han og israelitterne til landet, 

der var lovet dem. Men lige fßr de 

skulle ind i landet, dßde Moses.  

Alligevel gav hans liv mening.  

Den tidligere meget succesfulde 

fodboldtrÞner for Liverpool,  

J¿rgen Klopp siger: òI mit liv har  

jeg ofte investeret meget i et be-

stemt m¬l, og intet f¬et ud af det.ò  

 

 

S¬ m¬ vi òs¬ godt 

som muligt gentage 

det heleò. Mening  

afhÞnger ikke af  

succes, men af 

overbevisningen om, at Gud vil fßre 

ens arbejde til en god afslutning. 

Den tjekkiske systemkritiker Vaclav  

Havel har sagt det p¬ denne m¬de: 

òH¬b er ikke det samme som 

overfladisk optimisme.  

H¬b er ikke en overbevisning om, at 

noget vil g¬, som vi ßnsker, men 

vished om, at noget giver mening - 

uanset udfaldet. Det er fßrst og 

fremmest dette h¬b, som giver os 

styrke til at forsßge igen og igen, 

selv p¬ betingelser, der ser  

h¬blßse ud.ò 

Jesus Þndrede sommetider de  

ydre rammer for mennesker, men 

ikke altid. Det skete, at han i stedet 

styrkede det indre i dem. Netop  

derved blev de lys for andre. 

Vi har alle en ramme for vort liv. 

Den kan Þndres, men der er altid 

en. Inden for den skal vi gßre den 

daglige dont ï med glÞde,  

og inden for den skal vi lÞgge  

meningen i hÞnder, der er stßrre 

end vore egne.  
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I de nÞste kirkeblade, vil vi prÞsentere nye menighedsr¬dsmedlemmer. 
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Mit navn er Else Anette Solveig, og jeg bliver kaldt Anette.  
Fßr jeg blev gift med Henning Sßrensen, hed jeg Carlson.  
Jeg er den yngste i sßskendeflokken. Fßrst kom tre drenge  
og endelig kom pigen (derfor tre fornavne tÞnker jeg).  
Jeg har to bßrn, Dina og David, to svigerbßrn og tre  
bßrnebßrn. Henning og jeg har boet i Tßdsß i 39 ¬r og  
flyttede s¬ p¬ Rosenvej her i Nykßbing for 6 ¬r siden.  
 
Jeg har arbejdet p¬ Nykßbing sygehus, p¬ Strandg¬rden  
og p¬ Ïrding Plejehjem. S¬ var jeg omkring skolen i Flade,  
hvor jeg arbejdede med handicappede elever og havde nogle timer i svßmmehal-
len. Da jeg var blevet 50 ¬r, skulle der ske noget andet, og jeg kßbte s¬ Netto-tßj, 
som jeg stadig er glad for. Der mßder jeg mange mennesker og f¬r mange gode 
input. Jeg er vokset op med sßndagsskole, Indre Mission og KFUM&K. 
 
De senere ¬r har det vÞret meget Odd Fellow Logen og Yôs Menôs Club, der har 
vÞret p¬ dagsordenen. Jeg vil gerne arbejde for, at kirken skal vÞre et varmt og 
¬bent sted, hvor man bliver set og fßler sig velkommen, enten man er ung eller 
gammel. Jeg tror, at hvis vi holder fast i det egentlige budskab, s¬ m¬ vi gerne 
vise os ogs¬ uden for murerne.  

Mit navn er Erik Fuglsang; jeg er fßdt i Thy ï vokset op i  
Jannerup, hvor jeg gik i den lille skole, vi var kun 7 drenge  
i klassen. Skolegangen sluttede i Thisted med realeksamen.  
Efter skolen kom jeg til Livgarden, hvor jeg blev i 3 ¬r. 

Efter soldatertiden tog jeg p¬ den frie lÞrerskole i Ollerup.  
Efter uddannelsen startede jeg som lÞrer p¬ en friskole.  
Det blev til 32 ¬r i friskole, heraf 13 ¬r som skoleleder og  
15 ¬r som efterskoleforstander p¬ en fri- og efterskole.  
Gennem alle ¬rene var jeg p¬ kurser blandt andet i skole og  
filosofi. Samtidig med forstanderjobbet lÞste jeg i Odense teologi for ikke teolo-
ger i tre ¬r. Meget spÞndende og med mange dygtige undervisere. Blandt de 
studerende var der flere, der lÞste videre og blev prÞster. 

Ud over skole og undervisning har jeg deltaget i foreningslivet og i en periode 
vÞret fodboldtrÞner. Jeg er for tiden aktiv og i bestyrelsen for Hßjskoleforenin-
gen og i bestyrelsen for hßreforeningen. Herudover er jeg med i seniorr¬det.  
I en periode over 6 ¬r formand for alle tre frivillige foreninger. 

Nu glÞder jeg mig til arbejdet i menighedsr¬det. Jeg ser frem til det samarbejde, 
der skal til for at kirken fortsat kan danne rammen om en god, rig udvikling frem-
over.  
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Jeg er vokset op med kirken som nÞrmeste nabo.  
Kirkeg¬rden stßdte helt op til vores have. Fra jeg var  
barn har kirken s¬ledes haft en central plads i mit liv,  
og min interesse for kirkeliv har fuldt mig siden.  
 
Jeg hedder Gitte Grymer, og jeg har fejret fßdselsdage 72  
gange. Som frivillig ved kirken gennem mange ¬r har jeg fulgt 
¬rets gang i og omkring kirken. Ligeledes har mine ¬r i  
Kirkefestivallen skÞrpet min interesse for sogne-livet. Siden 
december har jeg vÞret menigt medlem af menighedsr¬det.  
Jeg er kommet i Aktivitetsudvalget, Kunstudvalget og i udvalget for Grßn Kirke.   
I skrivende stund ligger alt endnu i dvale. Jeg glÞder mig til, at kirken og kirke-
centeret igen syder af liv og virke ï glÞder mig til at vÞre med til at prÞge et  
aktivt sogneliv.  Ud over kirkelivet har bßrnelivet haft min interesse.  
Jeg er uddannet bßrnehavelÞrer i 1971. Gift samme ¬r med Steen. 
Det er godt at have en god nabo.  
Min barndomsnabo har prÞget mit liv ï og gßr det fortsat.   

Jeg vil med dette indlÞg gerne sige tak for den tillid, der er vist 
mig ved at vÞlge mig ind i menighedsr¬det. For de, som ikke 
kender mig, kan jeg fortÞlle, at jeg hedder Pia Storm, er 56 ¬r, 
bosiddende i Vodstrup med min mand Per og vores lille hund 
Fnuggi.  
Jeg arbejder p¬ FGU skolen HLSS, hvor jeg er uddannelseschef.  
 
Jeg glÞder mig meget til at tage fat p¬ opgaven i menigheds- 
r¬det, og jeg h¬ber, at jeg kan bidrage positivt, ikke kun til de  
rent administrative opgaver, der allerede ligger og venter, men i 
sÞrdeleshed ogs¬ til det, der er er kirkens mest centrale opgave nemlig at under-
stßtte forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus.  
Min tro p¬ Gud har altid vÞret en naturlig del af mit liv og rÞkker s¬ langt tilbage i 
min barndom, som jeg husker. Det har derfor heller aldrig vÞret noget, jeg har sat 
spßrgsm¬lstegn ved. Jeg har aldrig tvivlet p¬ Guds eksistens, da fßlelsen af hans 
tilstedevÞrelse altid er der. Dette er nok ogs¬ en af grundene til, at jeg ikke tidlige-
re har vÞret den mest aktive kirkegÞnger, selvom jeg gerne ville fÞllesskabet, og 
de kristne vÞrdier altid har vÞret grundstenen i mit menneske og -livssyn. Alligevel 
syntes jeg, det var svÞrt at tage det fßrste skridt. Dßrtrinnet til kirkerummet fßltes 
hßjt og svÞr at forcere, og set udefra kunne det ogs¬ fßles som et lidt lukket fÞl-
lesskab, hvilket, jeg senere fandt ud af, ikke var korrekt. TvÞrtimod! Kirkens fÞlles-
skab er venligt og imßdekommende, og jeg var glad for at opleve at bliver tage 
godt imod og budt velkommen.Jeg ved, at der er mange andre, der ligesom jeg har 
lyst til at vÞre en del af kirkens fÞllesskab, men at de ogs¬ fßler, som jeg gjorde, 
at dßrtÞrsklen er hßj. Derfor valgte jeg at stille op til menighedsr¬dsvalget. Jeg vil 
gerne vÞre med til at sÞnke dßrtÞrsklen og gßre kirken nemmere tilgÞngelig, s¬ 
alle de, som har lyst, ogs¬ f¬r modet til at tage det fßrste skridt ind i et trygt og 
varmt fÞllesskab, der hilser alle velkommen.  



 

 

 

 

 

Dßbte 

 

 

Ofelyja Kackaite 

Johannes Ïstergaard Pedersen 

Alfred Nßrgaard Madsen 

ForÞldre 

 

 

Kateryna Hryshchenko og Justinas Kacka 

Maria Ï. Pedersen og Martin Ï. Pedersen 

Sarah Madsen og Christian L. Nßrgaard 
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Efter flere ¬r som kirkesangervikar ved bisÞttelser og  
begravelser i Nykßbing, er jeg nu blevet fastansat, s¬  
det m¬ vÞre p¬ sin plads, at jeg fortÞller lidt om mig selv:  

Jeg hedder Carsten Smith. Jeg er 59 ¬r og bor i Elsß med  
min kÞreste Helle og vores hund. Vi har tilsammen 5 bßrn,  
der alle for lÞngst flßjet fra reden og godt i vej. Jeg kommer 
fra Holstebro. Efter endt it-supporteruddannelse i 2010  
n¬ede kÞrlighedens flammer til Holstebro, hvor jeg til da  
havde tilbragt det meste af mit liv.  
Min mor blev fßdt i Galtrup, s¬ det var vel ganske naturligt, at jeg efter folkeskolen 
skulle p¬ efterskole i Ï. Jßlby, og nok ogs¬ en af grundene til at beslutningen om 
at sl¬ mig ned her p¬ ßen p¬ ingen m¬de var svÞr at tage, da kÞrlighedens  
flammer ramte mig. 
Sang, musik og bevÞgelse har altid betydet meget for mig. Lige fra jeg som 3-
¬rig og de nÞste 15 ¬r gik til dans, til de forskellige kor jeg i tidens lßb har sunget 
i, til min ansÞttelse som kirkesanger i Holstebro Valgmenighed i 2008, og nu ved 
kapellet og kirken i Nykßbing.  
I 2012 dimitterede jeg fra Kirkemusikskolen i Vestervig.   

Helt nßjagtigt hvad jeg tÞnkte p¬ den sensommerdag i 2012, hvor jeg pludselig 
stod inde p¬ kirkekontoret og spurgte, om ikke de kunne bruge en vikar en gang 
imellem, ved jeg ikke. Men tilbuddet blev taget pÞnt imod, og inden lÞnge jeg 
havde min fßrste tjeneste i kapellet. Derfra er det g¬et slag i slag, og jeg har med 
tiden fundet og udfyldt min plads, s¬ jeg sammen med det ßvrige personale kan 
vÞre med til, at de efterladte f¬r s¬ vÞrdig en afsked med deres p¬rßrende som 
muligt.  
N¬r ellers kalender og ¬rstid tillader det, triller vi gerne ud med campingvognen. 
Ellers har jeg nogle bifamilier at se til, og n¬r der ikke er s¬ meget at se til d®r, er 
der jo altid vores helt utrolige natur, der bare venter p¬ at blive brugt. 


