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Sejerslev · Ejerslev · Jørsby – juli · august · september

Gudstjenester
Sejerslev · Ejerslev · Jørsby

At blive set

JULI 2021

SEPTEMBER 2021

4.

Femte søndag efter Trinitatis
10.15 · Jørsby Kirke

5.

Fjortende søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke. Konfirmation.

11.

Sjette søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke

12.

Femtende søndag efter Trinitatis
10.15 · Ejerslev Kirke. Høstgudstjeneste.

18.

Syvende søndag efter Trinitatis
19.30 · Ejerslev Kirke. Kirkekaffe.

19.

Sekstende søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke. Høstgudstjeneste.

25.

Ottende søndag efter Trinitatis
19.30 · Sejerslev Kirke. Kirkekaffe.

26.

Syttende søndag efter Trinitatis
10.15 · Jørsby Kirke. Høstgudstjeneste.

Der er ikke noget, som forsvinder. Det bliver blot usynligt,
er det blevet sagt. Paulus skrev til de kristne i Korint, at
det synlige forgår, men det usynlige forbliver (2. Kor 4,18).
Og næstekærligheden – også den er usynlig, men findes
alligevel: Man ser den, når den kommer, mærker den, når
den bliver, og hører den, når den går. “Kun med hjertet
ser man godt. Det væsentlige er skjult for øjet”, siger
Antoine de Saint Exupéry.
En familie skulle flytte fra Nordjylland til København.
En pige i familien på 8 år skulle nu skifte skole. I den alder
kan man godt blive beklemt ved at skulle i en ny klasse.
Det var pigen her.
Nu lå skolen lige ved siden af den karré, som familien
skulle bo i, så skolegården kunne ses oppe fra lejligheden.
Moderen sagde så, at når hun hørte skoleklokken ringe,
ville hun stå i vinduet og kigge ned på datteren i skolegården. Datteren kunne ikke se sin mor dernede fra, men
hun ville vide, at hun var set af sin mor. Det gav hende
mod til at gå ud og blande sig med de andre, selv om hun
følte sig mutters alene.
Da Jesus spadserede omkring i sit land, kunne han
kun hjælpe dem, han mødte på sin vej. Det ændrede sig,
da han forlod denne jord. Da kom han på niveau med
Gud og kunne derefter nå alle – gennem sin gode ånd:

AUGUST 2021

OKTOBER 2021

1.

Niende søndag efter Trinitatis
9.00 · Jørsby Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

3.

8.

Tiende søndag efter Trinitatis
9.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

15.

Elvte søndag efter Trinitatis
10.30 · Ejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

22.

Tolvte søndag efter Trinitatis
19.30 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

29.

Trettende søndag efter Trinitatis
9.00 · Ejerslev Kirke

Attende søndag efter Trinitatis
9.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

KIRKEBIL
Såfremt der er behov for transport til og fra kirke
i forbindelse med gudstjenester og arrangementer,
kontakt venligst sognepræst Peder Hald Jensen,
Telefon 9775 1022. Ring gerne senest dagen inden.

Ejerslev-Jørsby Menighedsråd, møder efterår 2021
Tirsdag 21. september, endeligt budget vedtages.
Tirsdag 23. november, konstituering.
Sejerslev Menighedsråd, møder efterår 2021
Tirsdag 14. september, endeligt budget vedtages.
Tirsdag 16. november, konstituering.

Fødte og døbte

Døde og bisatte

Konfirmation 2021

Alexia Köster Knakkegaard
Toft og Jeppe Veje Pedersen
har den 23. maj 2021 ladet
en søn døbe “Grunk Köster
Pedersen” i Jørsby Kirke.

Anders Højen er død den
24. marts 2021.

Søndag den 5. september kl. 10.15 konfirmeres
i Sejerslev Kirke:
1. Alberte Sandgaard
2. Katrine Juhl Lauridsen
3. Kristian Elleman Nielsen
4. Lucas Rasmussen
5. Marie Louise Hald Clausen
6. Marcus Rasmussen
7. Thea Strandgaard Weiskvist
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Bitten Lynggaard er død
27. marts 2021. Bisat fra
Sejerslev Kirke.

Sognepræst
Peder Hald Jensen,
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1022 · e-mail phj@km.dk
Mandag er fridag.
Ferie 29. juli - 25. august og 30. september - 4. oktober.
Afløser: sognepræst Peter Østerby-Jørgensen.
Telefon 9774 1076 · e-mail pej@km.dk
Formænd
Sejerslev: Henning Bang Nielsen, Søgårdsvej 20,
Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 2125 4838
e-mail ins5185@vikingdanmark.dk
Ejerslev-Jørsby: Ove Bisgaard, Hulhøjen 31B,
Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1072
e-mail ovebisgaard@mail.dk

Kom, due! at kærligheds varme kan findes
i inderste ånd!
Lad alt, hvad dig kender, nu mere forbindes
i kærligheds bånd,
fra dig ej at vride os ud eller ind,
men redelig vandre
og aldrig forandre
det himmelske sind.
Den danske Salmebog, nr. 313.

Det sidste, Jesus gjorde her på jorden, var at velsigne
apostlene. I gamle dage velsignede forældrene deres
børn, når de forlod hjemmet for at rejse ud i verden.
Det betød: Vi tænker på dig, også selv om du lever
langt borte.
Men velsignelsen betød mere. Det betød også, at forældrene gav deres børn i Guds hånd. Gud ville beskytte
dem, dér, hvor de ikke selv kunne. De skulle vide sig i Guds
hånd, selv om de kom ud i farer, og selv om nogle ting
ville mislykkes for dem.
Vi har en fortaler på højeste sted. Det er Jesus. Over for
Gud taler han vor sag som en, der véd, hvad det vil sige at
være menneske.
Det ændrer vort liv. Det giver en hverdag med tillid –
tillid til, at vi bliver forstået på højeste sted, sådan som
vi nu engang er.
Sognepræst Peder Hald Jensen

Kirkeværger
Sejerslev: Jens Peter Holm, Nørre Smedievej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing M · Tlf. 5120 7391 · fam.holm@godmail.dk
Ejerslev og Jørsby: Anine Toft, Ejerslevvej 57, Ejerslev,
7900 Nykøbing M · Tlf. 9775 1563 · aninet@outlook.dk
Gravere
Sejerslev: Inger Marie Nielsen, Søgårdsvej 20, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2183 8700 · sejerslevkirke@gmail.com
Ejerslev og Jørsby: Poul Roesen, Kongevejen 66, Ejerslev,
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2337 0970 · roesen@vand-natur.dk
Organist · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby: Ruth Dissing,
Paradisvej 2, 7950 Erslev · Tlf. 9774 1536 / mbl. 2165 8436
Kirkesanger · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby:
Carl Nesager Skaarup, Vestmorsvej 26, Frøslev,
7900 Nykøbing M · Telefon 3023 4393
3

Hvad nu – Skarregaard
af Poul Roesen

Der har i efterhånden nogle måneder
været en del snak og polemik omkring
Skarregaard. I tre år har der ikke
været en fast daglig leder tilknyttet
landbrugsmuseet.
Hen over vinteren blev der ryddet
gevaldig op i træer og læhegn.
Det bidrog ikke umiddelbart til en
positiv oplevelse, selvom det var et
nødvendigt tiltag.
Museum Mors besluttede at sætte
driften af Skarregaard på et minimum. Alt sammen betød, at et besøg
på det gamle landbrugsmuseum
efterhånden blev en dårlig oplevelse
– folk var triste ved synet.
Derfor besluttede en flok ildsjæle på
Nordmors at lave en plan; en nødplan, hvor frivillige skulle sikre, at
der blev pænt og ryddeligt, således
at Skarregaard kunne åbne for publikum i juni, juli og august 2021. Der
blev oprettet et korps, som i daglig
tale kaldes “Skarregaards karle og
piger 2021”.
De frivillige har arbejdet meget
flittigt, effektiv og ihærdigt, og for
hver uge er man nået et stort skridt
nærmere målet.
Projektet med at få Skarregaard
gjort klar til åbning i sommeren 2021
viste sig hurtigt at været betydelig
mere arbejdskrævende end først
antaget. Stuehuset har stået uden
varme i tre år, der var fugtigt, og
gulvene buede, tøjet var der gået
møl og skimmel i, møbler og træværk var hårdt angrebet af borebiller mm. Det stod hurtigt klart,
at stuehuset skulle tømmes for alt,
undtagen møbler, som er blevet
behandlet for borebiller på stedet.
Alt tøj er vasket, rullet og strøget.
Sølv og messing er pudset. Småting
er repareret, sat i stand osv.
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Herefter bestod udfordringen i at
få selve indretningen til at afspejle
en gård fra 1950erne; sådan som
den så ud, dengang Carl Overgaard
overtog den. Allerhelst skal oplevelsen ved at gå igennem stuehuset
give en fornemmelse/stemning, som
om, familien Overgaard stadig bor
på gården, men bare lige er gået
udenfor en tur.
Udenfor har der også været store
opgaver. Stuehuset var hårdt medtaget, fordi en tagrende var utæt.
Muren var mør, mursten skulle skiftes,
og der skulle skrabes løs puds af.
Da bygningen er fredet, skal reparation udføres nænsomt – altså uden
cement. Nu er stuehuset kalket, og
soklen er tjæret. Gårdspladsen og
møddingspladsen er fejet, så den fine
brostensbelægning igen er kommet
frem. På loftet over hestestalden er
der ryddet op, da borebilleangrebet
var meget voldsomt her.

Man kan så undre sige over, at den
oprydning, som er sket, ikke er sket
noget før, og faktisk kan man sige,
at museet har gjort det helt rigtige –
bare alt for sent.
Nu er der ryddet op, og der er genplantet træer og buske. Det bliver
helt sikkert godt.
Hvad skal der så ske med Skarregaard i fremtiden?
Det ved vi ikke helt endnu. Dog ved
vi, at Skarregaard skal overgå til at
være en selvejende institution med
en selvstændig “gårdbestyrelse”.
Selve indholdet vil komme frem i
løbet af den proces, som går i gang
nu og resten af året. Allerede nu er
der ønsker, som peger på historieformidling, skoletjeneste, naturformidling, aktivitetsdage og meget
mere. Sikkert er det, at det bliver en
spændende tid, vi går i møde.

Parkeringspladsen, som blev brugt i
forbindelse med træfældningen, så
ganske enkelt forfærdelig ud. Her
kom de store maskiner i brug, og i
dag er pladsen igen klar til at modtage mange gæster. Markveje og
stier var kørt i smadder, også disse
er sat i stand. I forbindelse med træfældningen blev en slugt ved siden
af legepladsen synlig og byder nu på
en smuk udsigt over “sletterne”.

Tak til alle hjælpere, til “Skarregaards
karle og piger 2021”,
– og velkommen på Skarregaard.

En af de store samtaleemner har
været træfældning. Hvis man læser
Morsø Kommunes egen naturplejeplan for Skarregaard fra 2004, så
vil man se, at læhegn skulle udtyndes, og sitkagran skulle fjernes,
at gravhøje skulle holdes fri for
trævækst, samt at overdrev også
skulle holdes fri for forskellige træer
og buske for at fremme den biologiske mangfoldighed.

Aktiviteter · sommer 2021
Læs mere på side 6 om åbningstider samt sommerens aktiviteter på
Skarregaard – bl.a. guidede gåture i
skoven og området ved Skarregaard.

Poul Roesen

Med forbehold for ændringer.
Husk at følge gældende regler og sundhedsmyndighedernes råd om at begrænse
smittespredningen af COVID-19

– med forbehold for ændringer

juli, august, september 2021

Geologisk tur med bus på
det smukke Nordmors
4. juli og 1. august
Varighed: ca. 4 timer

Fossil- og Molermuseet
Skarrehagevej 8
Sommer 2021
10. juni - 9. september
Rundvisninger og fossiljagt
Rundvisninger · 1. juli,
26. august, 2. september
og 9. september.
Alle datoer klokken 11.00.
Tag med museets dygtige
guider rundt i den fascinerende samling af fossiler med
mere end 55 millioner år på
bagen.
Fossiljagt · 5. juli til 13. august
Alle hverdage klokken 11.00.
Tag med på guidet fossiljagt
i museets egen molergrav.
MuseumMors.dk
> Fossil- og Molermuseet

Landbrugsmuseet Skarregaard · Feggesundvej 53
Åbningstider sommer 2021
1. juni - 29. august
Mandag - søndag
kl. 11.00-16.00
14. juli, 21. juli og 28. juli
kl. 13.00
Guidet rundvisning på
Skarregaard
Tag med rundt på den gamle
firlængede gård på Nordmors
og få fortællingen om gården
og familien Overgaard, der
boede på gården gennem
4 generationer. Gratis med
billet til Skarregaard.

Tag med museumsinspektør
og ph.d. i palæontologi
Jan Audun Rasmussen på en
spændende bustur rundt på
det fascinerende Nordmors.
Oplev de flotte molerklinter
og hør historien om landskabet. Flere stop undervejs.
Husk fornuftigt fodtøj.

Gratis m. billet til Skarregaard.
Se også MuseumMors.dk
> kalender
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Lørdag 24. juli · kl. 12-17.30
18 ekvipagers vej gennem
agilitybane under kyndig
ledelse af Ellen Sauer Nielsen
– Ifm. sommerens ridelejr,
Feggesundvej 46.
Vi begynder kl. 12.00.
Kaffe kan købes · 5 kroner.
fb/ellensauerhestetraening

En udfordring for selv de
stærkeste ultraløbere.
Ruten fører hele vejen rundt
om Mors, og løbet er det
eneste af sin art i Norden.

Torsdag den 23. september,
kl. 18.30
Indre Mission i Sejerslev indbyder til høstfesten i Sognehuset i Sejerslev.
– ved sognemedhjælper
Arne Silkjær.
Tilmelding på tlf. 9775 1525
eller 2927 7587.

100miles.dk

Siden maj i år har der været
tirsdagscafé i Kultur- og
Aktivitetshuset i Sejerslev.
Perlen inviterer på god mad
og hyggeligt samvær. Alle er
hjertelig velkomne.
I ugerne 28, 29 0g 30 holder
Perlen ferie, men er herefter
tilbage – hver tirsdag.
Info på Nordmors Beboerforenings facebookside.

Ejerslev Dreaming så “dagens
lys” første gang i 2019 – og er
nu stærkt tilbage i 2021 med
et imponerende udbud af nye
oplevelser: koncerter ved
lagunen og i den gamle badeanstalt, litterære oplæsninger,
solnedgang fra molerskrænterne, fællesspisning og -sang,
lækre lokale øl og dans under
stjernerne.
Ambitionen er at blande
forskellige udtryk og genrer
gennem fælles æstetiske oplevelser, der sætter fantasien
fri. Programmet bliver løbende
præsenteret på Facebook og
Instagram.
ejerslev.dreaming

Limfjorden Rundt 2021
13. - 18. september
Nordens største træskibssejlads.
Hvert år samles op mod
65 gamle erhvervsfartøjer for
at kæmpe om placeringerne
ved Nordens største træskibssejlads “Limfjorden Rundt”.
Tirsdag 14. september lægger
skibene ud fra Løgstør Havn
– på sejladsens 1. etape – og
sejler over Løgstør Bredning
med kurs mod Thisted.
De smukke skibe runder ved
Feggesund op ad formiddagen.
limfjordenrundt.dk

Sommerkoncert med Jette Torp
Ejerslev Kirke · tirsdag 20. juli 2021 · kl. 19.00
Der er lagt op til en meget fin aften, når sangeren og
entertaineren Jette Torp gæster Ejerslev Kirke i juli.
Jette blev inviteret til at give sommerkoncert sidste
år, men arrangementet måtte – som så meget andet –
desværre aflyses pga. Covid-19. Nu kan vi endelig byde
Jette Torp velkommen til Ejerslev.

Landskabsfotografier fra
Mors og Thy – sogneaften
med Frans Kappel Øvre

– Festival for musik, litteratur
og natur i de magiske omgivelser omkring Ejerslev Havn på
det nordlige Mors.

Tirsdage kl. 12.30-14.30

For de hesteinteresserede

4.- 5. september

29. juli - 1. august

Tirsdagscafé
Sejerslev Aktivitetshus

Tag med på en to timers guidet
vandretur fra Skarregaard til
molerindustriens gamle Tørrelade på Skarrehage. Afgang
fra Skarregaard kl. 11.00.

På nævnte datoer arrangeres
gåture i Skarregaards skov –
med indlagt konkurrence for
børn. Turen varer ca. to timer.
Afgang fra Skarregaard
kl. 11.00. Gratis med billet til
Skarregaard.

100 Miles Mors 2021

Ejerslev Dreaming 2021

MuseumMors.dk
> Skarregaard

12. juli, 19. juli og 26. juli

13. juli, 20. juli og 27. juli

Høstfest

Arrangeres i samarbejde med
VisitMors. Billetter købes hos
VisitMors og koster 325 kr.
for voksne og 200 kr. for børn
under 12 år. Sandwich og
kaffe er inkluderet i turen.
> VisitMors.dk
Telefon 9772 0488

15. juli, 22. juli og 29. juli
kl. 11.00-14.00
Snobrødshygge i bålhuset
Dejen kan købes til billige
penge :-)

Gåtur til Tørreladen ·
Skarrehage

Gåture til Skarregaards skov
– for hele familien

Inden for den næste uges tid igangsættes salget af
billetter, som kan afhentes og betales hos FrøslevMollerup Sparekasse. Pris kr. 125 pr. billet. Der sættes
et begrænset antal billetter til salg.

Tirsdag den 28. september
kl. 19.00
Sognehuset i Sejerslev

Orientering via Nordmors.dk, facebook, opslag hos
Købmand m.fl. og annoncering i Ugeavisen.

Menighedsrådene på Nordmors inviterer til en aften i
selskab med Frans Kappel
Øvre, der fortæller og viser
sine smukke fotos fra Mors.

Ejerslev-Jørsby menighedsråd

Undervejs holder vi en pause,
hvor der serveres kaffe og lidt
lækkert. Alle er velkomne.
Det tilrådes at følge nyhederne om den aktuelle
Covid-19 situation.
Arrangementer gennemføres
i henhold til gældende regler
– og i det omfang, det findes
forsvarligt. Seneste nyt på
coronasmitte.dk

Kirke- og sognebladet
– udgives 4 gange om året. Tidligere numre kan ses/hentes på
kirkernes hjemmesider og på nordmors.dk

Information og opdateringer på nordmors.dk og Facebook/Nordmors-Beboerforening samt på kirkernes hjemmesider
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Kragstenreliefferne i Ejerslev Kirke
juli, august, september 2021

Kulturkaravanen Visioner fra Vandkanten Kulturmødet 2021
Ejerslev Havn · Fredag den 2. juli 2021

19. - 22. august 2021

Kulturkaravanen “Visioner fra Vandkanten” er en teaterrejse i hestevogne langs Danmarks vandkant fra sydøst
til nordvest – fra Møn til Vendsyssel.

Programmet for Kulturmødet 2021 er nu klart og kan ses
på Kulturmoedet.dk

Fredag 2. juli kommer Kulturkaravanen til Ejerslev Havn.
“Ombord” er skuespillere, dansere og musikere. Fokus
er bl.a. at lave kulturelle byttehandler med lokale aktører
undervejs og på den måde både opleve og fortælle om de
sjove, visionære og originale kulturelle tiltag, der findes i
lokalsamfundene langs Danmarks vandkant, hvor himlen
er høj og tempoet lavt.

Et år med aflysninger har ikke skrinlagt tiltag og forberedelser, så nu kan vi igen deltage i et fysisk Kulturmøde;
i år dog noget anderledes; programmet er mindre end de
forrige år. Til gengæld bliver Kulturmødet udvidet og fordelt over 4 dage – i stedet for de sædvanlige 48 timer. Det
bliver altså muligt at nå mere, deltage i flere aktiviteter.

Dagens og aftenens program 2. juli / Ejerslev Havn:
Kl. 16.00 fortæller Henning Pedersen om udvinding
af moler og om Ejerslev Havns historie.
Ca. kl. 16.30 er der danseforestilling. Ca. kl. 17.30 er
der fælles spisning – med egen medbragt madkurv –
og kl. 18.30 spiller Sax n’ Strings i teltet.

Kulturmødet bliver også spredt mere ud over hele Mors.
Programmet byder bl.a. på aftensang på Hanklit – med
VEGA-orkestret, og Michelinkokken Eric Vildgaard serverer gourmetmiddag i Danmarks længste tørrelade –
ved Skarrehage. Flere landsbyer kan glæde sig til at
få besøg af en hestetrukken flamenco-karavane, der
bringer minder om dengang, cirkus kom til byen. Kirkebussen vil i år også komme rundt til flere byer på øen.

www.facebook.com/kulturvisioner.dk

www.kulturmoedet.dk · www.facebook.com/kulturmoedet

8

De smukke kragsten i Ejerslev Kirke kan ses i den høje,
rundbuede korbue. Begge sten har en indristet dekoration; en ufuldstændig vinget, firbenet drage, den nordre
desuden to kryds – det ene mellem lodrette streger.
Stenene er af samme bjergart, og det ser ud til, at de er
hugget som een lang sammenhængende stenbjælke, der
så er dekoreret med den vingede, firfodede drage – og
derefter kløvet i to lige lange stykker, således at dragens
forkrop er på den nordlige – og bagkrop på den sydlige
del. Der kunne ligge den symbolik deri, at ligesom man
ser, at dragen er fældet, således er det ondes magt brudt
ved det, som buen åbner sig imod.
Kirsten Klein og Steen Folmer har været behjæpelige –
Kirsten har fotograferet de to kragsten. Steen skriver
bl.a.: “Det er fantastisk, at man i Ejerslev på det pågældende tidspunkt – i byggeprocessen – har været i stand
til af få fat i denne 250 cm lange frise, få den tilpasset
og kløvet og delt, tilsyneladende med et minimalt spild
– og herefter få den lagt op som understøtning af den
kraftfulde korbue. – Interessant er det også med de to
krydsfelter. Er det timeglas-symboler? Og hvorfor er der
så bart hen til afslutningen? Tænk, at stenen er hugget
over i to dele; det må da have været med en vis fryd for
de gudsfrygtige ... og mon uhyret havde flere bugtninger?

Det kunne være interessant at få klarlagt bevæggrundene
til, at man valgte at opsætte dette uhyre ved kirkebyggeriet, som blev placeret få hunderede meter vest fra voldstedet “Ejerslev Slot”. Hvem ved, måske stenen stammer
derfra?”.
Fra arkæolog Karen Boe har vi modtaget følgende
betragtninger: “Dragen er smuk; jeg vil mene, at dragebilleder – i hvert fald de lange, slanke drager – har vakt
genklang hos menigheden i den lange tid, hvor hedenskabets begreber og idéer endnu har været levende, i
hvert fald haft et efterliv. De slanke drager minder om
Midgaardsormen, og selv om den er Thors fjende under
Ragnarok (de har nok haft gammelt nid), saa er dens
væsen sammensat, som så mange andre fra den nordiske
mytologi; nok er den farlig og fjendsk, men den holder
også orden paa verden, Jörmundgandr, bæltet der omslutter verden. Det er nødvendigt, at den slipper fri under
Thors fiskedræt; ellers var det gået gruelig galt.”
Karen Boe er tidligere leder af Blicher Museet og medarbejder
på Silkeborg Museum; har bl.a. deltaget i de store projekter
med mosefundene i området.
Indledende tekst fra www.danmarkskirker.natmus.dk
Fotos: Kirsten Klein · Supplerende tekst: Steen Folmer

Nordre kragsten
Søndre kragsten
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Telefonliste

Kirke- og sognebladet

Praktisk

Hjertestartere

OBS!

Hjertestartere findes på følgende lokationer

Alm. Brand / P. C. Pedersen · 9775 1100 / 2169 3616
Auto-værksted / Stensgaard · 9775 1529
Benefit4U · 2112 4441
Feggesund Kro · 9775 1032
Galleri Hesselbjerg · 3026 0344
Gavebutikken Nice4U · 2112 4441
Gerlis Camping · 9775 1093
Jakob Buchhave · 2331 4448

Redaktionen – Kirke- og sogneblad nr. 3/2021 –
er afsluttet den 11. juni 2021.

Transport

Materiale til Kirke- og sogneblad nr. 4/2021
(oktober, november, december) skal være redaktionen
i hænde senest 6. september 2021.
Alt materiale sendes/afleveres til:
Karin Andersen, Strandvænget 62, Jørsby
ka@finnnygaard.com

Sejerslev
Sejersvej 26

Ejerslev Havn
Utkærvej 10

– ved Min Købmand
og Frøslev-Mollerup
Sparekasse

– ved sejlerkøkkenet,
i hjørnet af bygningen

Høst og hegnsklipning / Karsten Bisgaard · 4021 0647
Kurts Montage · 2515 4396
LG Bygningsservice / Lars Grandjean · 2323 9289
Min Købmand · 9775 1005
Morsø El · Morten 5190 2104 og Dennis 2874 0174
Naturfriskolen Nordmors · 5191 9876
Nordmors Fritidscenter / Nordmors Hallen · 9775 1717
Nordmors Murerforretning /
– Preben 9775 2023 / 2023 5514 · Nicolaj 2442 6995
Nordmors Revision · 9775 1136
O.P. Algebekæmperen på Mors /
Ole Pedersen · 2180 8577
Sejerslev Bager · 9775 1001
Sejerslev Malerværksted · 2112 4441
Sejerslev Smed, VVS ved Niels Brusgaard · 3027 9189

Redaktionen:
Sognepræst Peder Hald Jensen
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
phj@km.dk
Nordmors Beboerforening
Poul Bak
Dronningevænget 7, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
poulandreasbak@gmail.com

Feggesundfærgen sejler mellem Mors og Thy
hvert 20. minut – fra kl. 6.10 fra Mors og kl. 6.15 fra Thy
i sommerperioden.
Sidste sejlads fra Mors kl. 20.10, fra Thy kl. 20.15.
Yderligere information på Nordmors.dk og Mors.dk

Karin Andersen
Strandvænget 62, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
ka@finnnygaard.com

Bus 701 kører mellem Sejerslev, Ejerslev og Nykøbing.
Bus 707 kører mellem Sejerslev, Flade og Ø. Jølby
på skoledage.
Se ruter og tider på Nordjyllands Trafikselskab.
Enkelte afgange kører kun på skoledage. Se på køreplanen og derefter på listen over ferieperioder.

Sejerslev Vandværk / Bjarne Clausen · 2443 4590
SFO på Naturfriskolen · 5191 9876
SK Transport (Sand og grus) · 2461 4037
Snedker/tømrer Lars Olav Kortekamp · 6166 5629
SP Industriservice · 9775 1041
Thisted kloakservice, Morsø afdeling · 9774 4133
TopDanmark / Anders Dybdahl · 4474 1223
TS Multiservice / Torben K. Sørensen · 5190 9019

Grafisk tilrettelæggelse: FinnNygaard.com
NB: Det er gratis at køre med på ruterne.
Foto side 9: Kirsten Klein
Foto omslag, side 5 samt div. side 6, 7, 8 og 11:
FinnNygaard.com
Øvrige fotos: Ejerslev Dreaming, Kulturmødet (Per Bille),
Kulturkaravanen, MuseumMors, 100.miles.dk,
Frans Kappel Øvre, Jette Torp m.fl.
Fotos ‘hjertestartere’, side 11: fra Krak.dk

Tømrer Egon Nielsen · 9775 1557 / 2170 8000
Tømrer Gert Rettig · 2567 2222
Tømrer Martin Vester / MV Byg · 9775 1681 / 2065 6788
Vognmand K. E. Søndergaard · 2446 6760 / 4043 0437
VVS Blikkenslager K. Nielsen · 9772 5025 / 2362 0939

> Se også Nordmors.dk
Ændringer til listen bedes oplyst til redaktionen.
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Nordmors Beboerforening:
www.Nordmors.dk
Facebook/Nordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com
Kirkernes hjemmesider:
Sejerslevkirke.dk
Ejerslevkirke.dk
Joersbykirke.dk

I Nordmors folderen, som
blev udgivet af Nordmors
Beboerforening i 2020,
findes information om
projekter, seværdigheder,
overnatningsmuligheder,
spisesteder, indkøb, virksomheder mm. på Nordmors. Desuden praktisk
information vedr. transport
mm. Folderen kan fås hos
de handlende i området.
Den findes også på
www.nordmors.dk

Følgende kan kontaktes, hvis man har brug
for hjælp i forbindelse med hjertestarterne:
Flemming Andersen

21 24 74 13

Jytte Andersen

23 63 91 29

Thomas Jensen

97 75 24 84

Kim Sørensen

27 85 38 27

KLIP UD
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