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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 for næste nummer af kirkebladet 25. januar 2023

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 
Peder Hald Jensen

Spor at vandre i
Atomfysikeren Albert Einstein gav et 
stort og afgørende bidrag til atomfy-
sikken. Alligevel var han beskeden. 
Han siger: ”Hver dag tænker jeg 
mange gange, at alt i mit liv hviler 
på arbejde, som andre har udført før 
mig. Tænker på, at jeg må anstren-
ge mig for at give lige så meget fra 
mig, som jeg har modtaget og stadig 
modtager. ” 
    Vi har alle modtaget meget i vort 
liv og gør det stadig - fra dem, der 
har levet før os.
    Men erindringen skal hele tiden 
holdes frisk. Den ligner en marmor-
statue i ørkenen, siger Einstein, som 
hele tiden angribes af hvirvlende 
sand og trues af forfald. ”Flittige 
hænder må hele tiden vedligeholde 
den, så den kan glinse i solen. ”
  Vi er taknemmelige for dem, som 
vi står på skuldrene af, for deres 
anstændighed og godhed. De lyste 
i mørket som levende lys. I lyset fra 
dem kan vi se, hvad der er godt, og 
hvad der er ondt. Erindringen om 
dem giver os kraft og retning. I sit 
storværk om Limfjorden og landet 
der omkring skriver Hans Edvard 

Nørregaard-Nielsen om de menne-
sker, der har levet ved fjorden: ”De 
har … alle sammen været fæstere 
her for en tid og efter tur slidt de 
værste kanter af bakkerne og skræn-
terne ned mod fjorden. ” 
  Vi har på enhver måde det privile-
gium at gå, hvor der har gået mange 
mennesker før, og det er ikke mindst 
derfor, at man ret beset aldrig behø-
ver at gå alene, skriver Nørregaard- 
Nielsen. 
  Smuk er tanken, at vi, når vi bevæ-
ger os rundt i landskabet, da er en 
del af et stort fællesskab, der rækker 
tilbage til dem, der med deres slid 
har forædlet det. ”Her rydded de 
marken for stene engang, og dyrked 
den siden suk eller sang,” synger vi i 
en kendt salme.
  Hvis man har set Liverpool spille 
fodbold, ved man, at tilskuerne syn-
ger en bestemt sang, nemlig: ”Du vil 
aldrig gå alene”. 

I sangen hedder det, frit gengivet:
     Når du går gennem en storm, 
     rejs da hovedet.
     Vær ikke bange for mørket.
     Når stormen er forbi,  
     er der et gyldent lys.
     Gå gennem vinden.
     Gå gennem regnen
     Gå med håb i dit hjerte
     Du vil aldrig gå alene.
      

I dag lever vi som kristne af dem, 
der er gået forud for os i troen. Dem, 
der dag for dag levede et troens liv. 
De hørte Guds ord og levede det ud 
så godt, de kunne. De værnede om 
troen, og troen værnede om dem.
     Et smukt billede på evangeliets 
gang fra generation til generation er 
den olympiske fakkel, der vandrer fra 
løber til løber. Nu er det os, der skal 
holde ild i den, og bringe den videre.
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Torsdag 1. december kl. 14.30
Julehygge
Vi hygger med kaffe, æbleskiver 
og godter. Vi synger de dejlige 
julesange og mon ikke vi skal høre 
en god julehistorie.       

Torsdag 5. januar kl. 14.30
”Bondesønnen fra Mors”
Forfatter og foredragsholder Povl 
Krogsgaard-Larsen fortæller om 
sit liv. En spændende rejse som 
startede på Mors og er endt i 
Sundby hvor det startede. 

Torsdag 2. februar kl. 14.30
“Frihed på pension”
Blandt kvinder, børn og præster 
på Madagaskar. Tilværelsen som 
pensionist kan byde på mange 
slags udfordringer. For Ida Berg-
holt Grymer (lærer) og Niels Gry-
mer (præst) har den blandt andet 
budt på et tre måneders ophold 
på Madagaskar som Danmissions 
udsendte.

Arrangementer Dec. - feb
Ida Nygaard Mogensen 
Mette Nygaard Nielsen 
Rasmus Reinholdt Mogensen

Viggo Djernes Sinding 
Camilla Djernes Sinding 
Jeppe Djernes Sinding

William Toft Svingel 
Christine Toft Svingel 
Mikkel Toft Svingel

Arthur Toft Svingel 
Christine Toft Svingel 
Mikkel Toft Svingel

Ida Lundsten Plougmann 
Lea Lundsten Kjærulff 
Rasmus Vendelbo Plougmann

Oskar Mehl 
Line Mehl 
Michael Mehl

Ella Futterup Hvidbjerg 
Camilla Futterup 
Tore Qvist Hvidbjerg

Asger Odgaard Brock 
Caroline Odgaard Jensen 
Kevin Brock Dahl

Tillykke til døbte og forældre

Sogneaften 22. feb. 2023 kl. 19.30
Mellem jammer og jubel

Mennesker har altid bedt, når vi 
ikke vidste vores levende råd. Hvad 
skulle vi ellers gøre? Salmernes Bog 
er bønner, der er skrevet for mere 
end 2500 år siden. Alligevel kan man 
finde sig selv i dem, når man er lyk-
kelig, fortvivlet, ensom, søvnløs eller 
ramt af meningsløshed.  Når man 
læser de gamle ord, opdager man, 
at sådan er man ikke den første, der 
har haft det. Hanne Jul Jakobsen 
er sognepræst og forfatter til bl.a. 
BRUGTE BØNNER, som hun kalder 
et væredygtigt redesign af Davids-
salmer.
Hanne Jul Jakobsen fortæller om 
baggrunden for sine bønner, læ-

ser flere af dem højt og lader dem 
spille tematisk op mod nye og gamle 
fællessange fra Højskolesangbogen. 
Vi kommer hele følelsesregisteret 
igennem på en god time. Fra jammer 
til jubel!

Børnekirke 
Snapper og Dobby er vilde med 
at holde Børnekirke! Derfor vil de 
invitere børn og alle andre interes-
serede til endnu flere gange Børne-
kirke denne vinter. Som noget nyt 
står menuen på pasta, kødsovs og 
gulerødder - og så er maden helt 
gratis for alle!

Vi glæder os til at se jer tirsdage  
kl. 17.00: 17. januar, 7. februar,  
21. marts og 18. april

Hver søndag er der indsamling i 
kirken. 
Det indsamlede beløb i de sidste 
måneder:
August: 49,- til  
Indenlandsk Sømandsmission

September: 32,- til  
Danske Sømands- og Udlandskirken

Oktober: 177,- til Café Perlen
Høstoffer: 3.835,- Fordelt med 
1.200 til Sind-huset 
1.200 til Møltrup Optagelseshjem 
1.435 til Folkekirkens Familiestøtte
De næste måneder er der indsam-
ling til fordel for:

December: Skjult Nød - Bidrag kan 
indbetales på foreningens bankkon-
to nr. 8122 7708882 og via Mobile 
Pay 729589

Januar: Bibelselskabet

Februar: Blå Kors

Indsamlinger i kirken
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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 gudstjenester og kon-
certer i kirken. Kor- 
sangerne er mellem 15 og 22 år.
Tag kontakt til organist Birgitte Bon-
de for mere info: tlf. mail.

Koncerter 

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

Fri entré 
 

Torsdag 1. december kl. 19.30 
Andrea Pellegrini & LiveStrings 
”Julen har englelyd”
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 jule-
sange og overraskes af julemusik fra 
andre verdenshjørner, mens vi følges 
ad til hjerternes fest. Der medvirker 
lokale korsangere. 

Fri entré 
Indsamling til TUBA 

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

Entré 300 kr. 
Billetsalg: tikko.dk

Evt. resterende billetter kan 
købes ved indgangen

Onsdag 
14. december 
kl. 19.30
Odd Fellow logens 
julekoncert 

Fri entré 
indsamling til 

Skjult nød

  

Nytårskoncert 
lørdag 28. januar kl. 16.00  
Koncert med unge sangere fra 
bl.a Nykøbing kirke, Thisted kirke, 
Thisted Gymnasium og Nordvestjysk 
pigekor dirigent er Søren Kinch Han-
sen.  Der medvirker også musiker og 
en solist.

Fortællekoncert 
med duoen 
Mors Rok om 
Jeppe Aakjær 
onsdag 25. januar 
kl. 19.30

Jeppe Aakjær er i 
dag mest kendt for 
sine smukke og poe-
tiske sange om folk, 
fædreland, naturen 
og kærligheden.
  Men med til billedet hører hans 
glødende engagement som debattør, 
agitator og samfundsrevser. Jeppe 
Aakjær var en oprører, der sågar 
måtte i fængsel for sine holdninger.  
  Han forbandede krig, diktatur, 
undertrykkelse, social fornedrelse og 
religiøs formørkelse.
  Han kæmpede for naturbeskyttelse, 
fred, demokrati, politisk og åndelig 
frigørelse og social retfærdighed.
  Aakjær var en stærk stemme i sin 
samtid og en kilde til inspiration for 
sin eftertid. Hans tekster og temaer 
reflekterer de selvsamme modsæt-
ninger og menneskelige grundvilkår 
som vi - alle historiske forskelle til 
trods - kæmper med i dag. Derfor er 
han stadig brændende aktuel. 
Aakjærs livshistorie er en inspireren-
de fortælling om en mønsterbryder, 
der med ukuelig fremtidstro og 
optimisme kastede sin livskraft og 
begavelse ind i kampen for et bedre 
og mere retfærdigt samfund for de 
mange.

  I fortællekoncerten går vi ad Jeppes 
livsvej fra barndomslandet i Aakjær 
til Jenle. Undervejs gøres ophold på 
steder, der har betydning for forfat-
terskabet: Hjemmet, skolen, kirken, 
heden, højen, arresten, kasernen, 
København og Jenle.
Gennem sang og fortælling lægges 
nye brikker til forståelsen af digteren 
og mennesket Jeppe Aakjær, hans 
betydning i samtiden og det vi kan 
lære af Aakjær i dag.

Nyhed 
Tirsdagscafé
Tirsdag 17. jan. og tirsdag 21. 
feb. kl. 10.00-11.30 
Inviterer vi til café med fælles-
skab, samvær, samtale, kaffe og 
franskbrød. 

Tag gerne din nabo under armen, 
strikketøjet med i tasken, med-
bring et spil kort, et sangforslag 
og det gode humør. 

Tirsdagscafeen er åben for alle, og 
man må komme og gå, som man 
ønsker inden for det angivne tids-
rum. Forskellige fra menighedsrå-
det er værter ved tirsdagscafeen. 
Kom og vær med til en god snak, 
en god kop kaffe og en hyggelig 
formiddag. 
 Pris 10 kr. 

Bliv korsanger



JANUAR
  1.    16.00    Gudstjeneste. MMJ 

  5.    14.30    Torsdagssamvær

  8.    10.00    Højmesse. 1.s.e.helligtrekonger. LH

  9.    10.00    Babysalmesang

15.    10.00    Højmesse. 2.s.e. helligtrekonger. AG

16.    10.00    Babysalmesang

17.    17.00    Børnekirke. AG

22.    10.00    Højmesse. 3.s.e. helligtrekonger. LH

23.    10.00    Babysalmesang 

25.    19.30    Sogneaften. Mors Rok

28.    10.00    Dåbsgudstjeneste. MMJ

28.    16.00    Nytårskoncert

29.    10.00    Højmesse. Sidste.s.e. helligtrek. MMJ

30.    10.00    Babysalmesang

FEBRUAR
  2.    14.30    Torsdagssamvær

  5.    10.00    Højmesse. Septuagesima. AG

  6.    10.00    Babysalmesang

  7.    17.00    Børnekirke. AG

12.    10.00    Højmesse. Seksagesima. MMJ

19.    10.00    Højmesse. Fastelavn. LH

19.    14.00    Mindegudstjeneste. Kapellet. LH

20.    10.00    Babysalmesang

22.    19.30    Sogneaften. Hanne Jul Jakobsen

25.    10.00    Dåbsgudstjeneste. PHJ

26.    10.00    Højmesse. 1.s.i fasten. PHJ

27.    10.00    Babysalmesang

MARTS
  2.    14.30    Torsdagssamvær

  5.    10.00    Højmesse. 2.s.i fasten. AG

  6.    10.00    Babysalmesang  

NOVEMBER
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.    14.30    Torsdagssamvær

  1.    19.30    Koncert. Andrea Pellegrini & LiveStrings

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

  5.    10.00    Babysalmesang

  9.    16.30    Luciaandagt i kirken

11.    10.00    Højmesse. 3.s.i advent. AG

12.    10.00    Babysalmesang

14.    19.30    Koncert. Odd Fellow Logen

16.    19.30    Koncert. Birthe Kjær

17.    14.00    LEV-gudstjeneste. LH

18.    10.00    Højmesse. 4.s.i advent. LH

18.    19.00    Aftensang. LH

19.    10.00    Babysalmesang

19.    19.00    Aftensang. LH

20.    19.00    Aftensang. AG

21.    19.00    Aftensang. AG

22.    19.00    Aftensang. MMJ

23.    19.00    Aftensang. MMJ

24.    11.00    Børnekirke. Juleaftensdag. AG

24.    13.00    Gudstjeneste. Juleaftensdag. MMJ

24.    14.30    Gudstjeneste.Juleaftensdag. LH 

24.    16.00    Gudstjeneste. Juleaftensdag. LH
                        Violinist Thea Jørgensen er solist  
                        ved julegudstjenesterne 

25.    10.00    Højmesse. Juledag. AG

26.    10.00    Højmesse. 2. juledag. MMJ

31.    16.00    Gudstjeneste.  Nytårsaftensdag. LH

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

MMJ: Mette Moesgaard Jørgensen
PHJ: Peder Hald Jensen

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.

ARRANGEMENTER OG KIRKETIDER 2021/22                   NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS
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Af Karsten 
Konradsen Formand, 
Nykøbing Mors

Fra 1. søndag i 
advent 2022 er 
menighedsrådene i Nykøbing Mors 
og Tødsø lagt sammen til et fælles 
menighedsråd. Som tidligere op-
lyst, kommer menighedsrådet til at 
hedde Nykøbing Mors-Tødsø Menig-
hedsråd.
  Menighedsrådene har i løbet af 
året arbejdet med sammenlægnin-
gen og med at udmønte samarbej-
det i praksis. Vi er nået langt, men 
er helt sikkert ikke nået hele vejen 
rundt.
  Vi har bl.a. haft et par orienterings-
møder med alle medarbejderne, 
hvor de har haft mulighed for at 

spørge om det, som fyldte hos dem. 
Vi har et ønske om, at evt. usik-
kerhed hos dem, fylder så lidt som 
muligt. Vi har en intention om, at 
sammenlægningen kommer til at 
påvirke medarbejdernes hverdag så 
lidt som muligt.
  Det nye menighedsråd består af 
14 valgte medlemmer samt sogne-
nes præsterne. Det vil sige, der er 
2 medlemmer fra Tødsø Sogn og 
12 medlemmer fra Nykøbing Mors 
Sogn.
  Efter valgforsamlingen i Tødsø er 
Bente Dahl Andersen og Ann-Lisbeth 
H. Bech valgt til det fælles menig-
hedsråd. De nuværende medlemmer 
fra Nykøbing Mors Sogn forsætter 
uændret. 
  Alt det praktiske, som berører de 2 
sogne, har vi forberedt så godt som 
muligt. Det kan nok ikke undgås, at vi 
kommer til at opleve nogle ”ups’er”.  

Altså noget vi ikke har tænkt på eller 
har tænkt noget andet. Det håber vi, 
at I vil bære over med. 
  Det nye menighedsråd konstituerer 
sig på menighedsrådsmødet torsdag 
d. 24. november 2022 kl. 19.00 i 
Kirkecentret i Nykøbing.
  Vi glæder os til samarbejdet i det 
nye menighedsråd.

Nykøbing Mors-Tødsø Menighedsråd
Af Kirkeværge og 
næstformand
Steen Erhardsen

I skrivende stund i slut-
ningen af oktober kan 
jeg ikke se, hvor langt vi 
er med det nye tag på 
kirken. Men jeg har snydt og været på 
stilladset. Vi er snart færdige til at tage 
stilladset ned. Vi havde regnet med at 
kunne begynde nedtagningen af stil-
ladset i oktober, men en storm i begyn-
delsen af byggeriet umuliggjorte det. Vi 
kunne ikke indhente den tabte tid. 
  Men nu tør jeg godt sige, at vi er ved at 
være der. Blikkenslagerne mangler lidt 
kobberarbejde, lidt arbejde på kviste, 
men de arbejder lange dage, nu med lys 
morgen og aften. Vi ønsker at se taget 
inden advent, og medmindre en storm 
skulle forhindre stilladsfirmaet i at tage 
stilladset ned, vil det gå i opfyldelse. 
  Vi glæder os i den grad til jul. Alle 
håndværkere har ved en fælles indsats 
gjort det muligt at nå. Vi vil rydde så me-
get op, som vi kan, men vi må indstille 
os på, at området omkring kirken ikke vil 
se godt ud. Græsset er visnet, der kan 
være lidt pløre, men det bliver muligt at 
køre rundt om kirken igen, som vi plejer. 
  Allerede nu vil jeg gerne sige tak for 
den tålmodighed alle brugere af kirken 
har udvist. Vi har sammen fået tingene 
til at lykkes.  
Tak og tillykke med det nye tag.

Nyt tag
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Søndag d. 12. marts 2023. Vi samler 
ind for at bekæmpe sult og klimafor-
andringer. Krig i Ukraine, eftervirk-
ningerne fra corona og tydelige kon-
sekvenser af klimaforandringer har 
kastet verden ud i en alvorlig fødeva-
rekrise. 345 millioner mennesker har 

brug for akut fødevarehjælp. Det tal 
var i 2019 på 135 millioner.

Afrikas Horn oplever den værste 
sultkatastrofe i 40 år. I regionen 
oplever mere end 37 millioner børn 
og voksne akut sult, og syv millioner 

børn under fem år er fejlernærede. 
Derfor samler vi i 2023 ind til at be-
kæmpe sult. Meld dig som indsamler 
på www.blivindsamler.dk eller til 
avms@km.dk

Menighedsrådet ved Nykøbing Mors 
Kirke udskriver en konkurrence om 
at lave en skulptur, der skal stå på 
Nykøbing Kirkegård. Pengene til 
skulpturen kommer fra Harry Møller 
Olsens Fond. 
  Harry Møller Olsen stammer fra Ny-
købing Mors, hvor han blev udlært 
gartner. Han rejste senere til Esbjerg, 
hvor han havde eget gartneri. Som 
pensionist vendte han tilbage til 
Nykøbing, og ved sin død i 1985 
testamenterede han sin formue til 
en fond, bestyret af menighedsrådet 
ved Nykøbing Mors Kirke. Formuen 
skal blandt andet bruges til kunst i 
og ved kirken og kirkegården, og det 
er på den baggrund, at skulpturkon-

kurrencen udskrives. 
  Den nye skulptur skal opstilles på 
Nykøbing Kirkegård på afdeling 7D. 
Stedet kan anvises ved henvendelse 
til kirkegårdsleder Søren Trab Chri-
stensen, tlf. 97 72 08 64 eller mail 
stch@km.dk  
  Der er et beløb på 150.000 kr. til 
dækning af fremstilling, opsætning 
og transport. 
  Skitse og beskrivelse af skulpturen 
samt budget skal være menighedsrå-
det i hænde senest mandag d. 16. ja-
nuar 2023 på mail stch@km.dk. Skriv 
venligst ”skulptur” i emnefeltet. 
  Vinderen vil blive fundet senest 
27. januar 2023, og skulpturen skal 
være opstillet senest 1. juni 2023 og 

afsløres søndag d. 11. juni 2023. 
  Spørgsmål vedrørende konkurren-
cen stilles til Kurt Dan Jensen, tlf. 
30 52 86 91 eller mail: ritter.dam@
webspeed.dk 
  Der vil i et kommende kirkeblad 
kommen en uddybende omtale om 
Harry Møller Olsen. 

Skulpturkonkurrence

”Den uendelige Historie” er 
navnet på den nye bronzeskulptur, 
der står ved indgangen til Kirkecen-
teret. Skulpturen er lavet af Paul M. 
Cederdorff, Mejdal ved Holstebro. 
  Paul M. Cederdorff er maler, grafi-
ker, billedhugger og keramiker. Hans 
mest bemærkelsesværdige arbejde 
er Mindeparken i Thyborøn. Dette 

værk er ikke blot hans hovedværk, 
men det henregnes til et afgørende 
hovedværk i dansk kunsthistorie.
  Paul M. Cederdorff har et humani-
stisk og almenmenneskeligt budskab 
i alt, hvad han laver. 
  Pengene til skulpturen er legatmid-
ler fra Harry Møller Olsens legat.
  Skulpturen blev afsløret den 9. 

oktober, hvor der samtidig var 
fernisering af Cederdorffs udstillede 
kunstværker i Kirkecenteret. Her var 
kunstneren til stede, og han fortalte 
levende om nogle af kunstværkerne. 
Udstillingen kan ses i Kirkecenterets 
åbningstid frem til den 16. decem-
ber.

”Den uendelige Historie”

Skulpturen er lavet af Paul M. Ce-
derdorff, Mejdal ved Holstebro.  
 Foto: Grethe Houe

Skulpturen den uendelige Historieblev afsløret 9. oktober.  
 Foto:  Ulla Andersen

Indsamling 
Folkekirkens 
Nødhjælp 
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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”


