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Nu er efterårssæsonen i fodbold ved at slutte. Som mange af jer sikkert har læst 
i dagspressen er vores samarbejde med VIF i både ungdoms- og seniorfodbold 
ophørt. Vi har i fællesskab vurderet at fremover vil være det bedste for begge 

klubber. VIF kan nu koncentrere sig om deres store aktivitet, håndbold og Sydmors 
kan videreudvikle på fodboldsiden. At samarbejdet er ophørt medfører ingen æn-
dringer for de aktive spillere.

I forlængelse af at udendørssæsonen er ved at være slut starter vi vore efterårs/
vinteraktiviteter op, som bla. er indendørsfodbold, gymnastik(som noget helt nyt 
tilbyder vi nu også ballet og dans), fritids/ungdomsklub og svømning. Bestyrelsen 
vil gerne opfordre til at I benytter jer af de aktivitetstilbud der er, desto fl ere vi er, 
desto sjovere er det.

Alle husstande i vores område vil i november få besøg af nogle af vore ungdoms-
gymnaster som vil sælge medlemskort til foreningen og julekalendere og vi håber 
selvfølgelig at I vil tage godt imod dem.

                    Venlig hilsen – Meiner Nørgaard - Formand i Sydmors IF

Nyt fra bestyrelsen...

Julekalendere og 
passive medlemskort
De fl este af os kan nok hurtigt blive enige om, at sommeren har budt på lidt for 
få sommerdage. Men vi må erkende at efteråret har gjort sit indtog, og før vi får 
set os om, er det jul igen.

Sydmors IF vil igen i år komme rundt til områdets husstande og sælge jule-
kalendere.  Der vil i år også være mulighed for at købe passive medlemskort til 
foreningen, når vi kommer rundt og sælger vores julekalendere. Ved køb af en 
julekalender er I med i lodtrækningen om fi ne præmier fra 1. december til og 
med 24. december. 

Det er vores børnegymnaster, der i løbet af november måned kommer rundt 
og sælger julekalenderne og passive medlemskort, og vi vil gerne opfordre jer 
til at tage godt imod dem. 

På forhånd mange tak. 
På bestyrelsens vegne 
- Lone Futtrup



Nyt medlem til klubbladet søges! 
Klubbladudvalget er ansvarlig for udgivelse af Sydmors 
Nyt 4 gange årligt.

Udvalget mangler et nyt medlem, som kunne tænke 
sig, at være med til at forme bladet og komme med input 
til indholdet. 

Der holdes 4 møder hvert år forud for deadline på 
bladet, hvor indholdet til næste blad drøftes. 

Som klubbladmedlem behøver du ikke skrive 
i bladet, du er blot med til at påvirke indholdet.

Kunne det være noget for dig, så kontakt en fra 
udvalget - også hvis du gerne vil høre mere. Du kan 
se tlf. nr. bag på Sydmors Nyt - eller mail til Søren: 
sp@sydmors.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
Bladudvalget, Sydmors IF

Nyt i Sydmors:

BALLET
I vinters fi k jeg en opfordring: Hvorfor tilbyder I ikke 
ballet i Sydmors??? Tja … mest af alt fordi vi ikke 
er bekendt med der fi ndes tidligere balletudøvere i 
vores område. Heldigvis er Facebook opfundet - og 
et opslag og en opfordring gav pote! Magdalena Mi-
ronet fra Nykøbing kontaktede os og kunne tilbyde 
sin hjælp. Til de som måtte være interesseret kan jeg 
sige, at Magdalena er en yderst kompetent balletdan-
ser. Som navnet måske indikerer kommer Magdalene 
ikke oprindelig fra Mors. Hun er sammen med sin 
mand fl yttet til Mors fra Rumænien for 4 år siden. De 
bor nu i Nykøbing sammen med deres søn på 3 år. 
Magdalena har i mange år danset ballet i Rumænien. 
Hun har medvirket i mange store forestillinger og har 
i næsten 20 år arbejdet som professionel balletdanser, 
inden de fl yttede til DK. Balletten er hendes hjertebarn - det er det hun brænder for, 
men hun har dog også danset andre stilarter. 

Vi håber der er børn i vores område der kunne have lyst til at prøve at danse ballet! 
Tag bedsteveninden med - og se hvad det er!!!! 

Til alle over 18 er der ligeledes et voksenhold. Her er det Magdalenas plan at sup-
plere ballet med andre dansegenrer som fx latin og tango. Kom frisk - og vær med til 
at sprede det gode budskab!    Anne Sophie Thomsen
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Klub 
- et tilbud for 
4.-6. klasse 
og 6.-8. klasse

• Har du også lyst til at mødes med dine kammerater efter skoletid ?
• Synes du også det er mega hyggeligt at sidde ved et bål?
• Skal kammeraten slåes i 500 ?
• Har du lyst til at være sammen med andre på samme alder?
• Kunne du tænke dig at lære at hækle ?
• Eller har du en helt anden grund, så synes vi du skal møde op i klubben.
4.-6. klasse mødes hver onsdag fra 14.30 - 17.00
6.-8. klasse mødes hveranden torsdag fra 19.00 - 21.00
Klubben er åben i ovenstående tidsrum

I uge 43 starter vi op. Der er base i menighedshusets kælder. Der er lagt op til, at 
det skal være et sted hvor børn og unge mennesker kan være sammen og hygge sig. 
Der vil være aktiviteter man kan deltage i, men der er også plads til bare at snakke 
og hygge sig med venner og kammerater.

Når onsdagsholdet møder ind lige efter skole, vil der altid blive serveret noget brød.
Der vil være forskellige voksne som på skift tager en tørn i klubben. Klubben vil 

køre ind til påske og det koster 200 kr at være medlem. 
Birgitte G

Arkivfoto

Arkivfoto
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Tlf. 20 25 91 78
VEJERSLEV MORS

Købmanden med de små priser ...

GRACE & NIELS DIGE
7990 Ø. Assels · Tlf. 97 76 41 43

Smedebjergevej 15
7980 Vils

Telefon 97 76 70 17

ØENS
AUTOVÆRKSTED

John Madsen · Harrehøjvej 12 · 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 76 63 43 · Mobil 20 63 59 19 · Fax 97 76 65 43

MORSØ ANTENNE
& PARABOLSERVICE
v/Bjarne Weiskvist
Havevej 3 · 7900 Nykøbing M.
Tlf. 97 71 11 22 · Mobil 27 20 51 22

VILS KØBMAND
v/Leo Dybdal - tlf. 97 76 70 31

Nye åbningstider:
ALLE
DAGE   800-1900

Vi støtter
lokalsporten..

Støt vore annoncører
- de støtter os!

Ørding · Åben alle dage 7.30-21.00
Skolesvinget 18 · 7990 Ø. Assels · Telefon 97 76 60 12

1 00

DAO pakkeshop
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Benyt denne alle tiders chance til at:
• Gøre børnene trygge ved vand
• Få en times svømning
• Lege med ungerne
• Diskutere ugens emner med naboen
• Være go’ ved dig selv og din familie
Prisen er 500 kr. / familie for hele sæsonen (okt-mar), eller 20 kr / pers. pr. gang 

hvis bedstemor eller legekammeraten skal med.
Der vil være livredder til stede, men ingen svømmeinstruktør. 
Det er forældrene som har ansvaret for børnene.

Første gang er mandag den 23.10. kl. 18.30 – 19.30.

Birgitte G

Familie-Familie-
svømning...svømning...

Har du været i 
Herning til bold
Sydmors IF er jo samarbejdsklub med FC Midtjylland. 
Fordi vi er det, har klubben 2 billetkoder, så du kan 
komme gratis til noget spændende bold på højt plan, 
hvis du skulle have lyst dertil. 

Du kan kontakte Bjarne Hansen på telefon nummer: 
51 78 18 09, så vil han se, om billetterne skulle være 
ledige, og du kan derfor tage konen, sønnen, datteren 
eller en god ven under armen til en god gang fodbold i Herning. 

Benyt dig endelig af tilbuddet, da vi jo har dem til at ligge til fri afbenyttelse. 
På Sydmors If`s vegne: 

Bjarne Hansen og Hanne H. Poulsen.
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Malermester & farvekonsulent
Inger Riis

Vilsgaardsmark 2 • 7980 Vils
23 37 30 10

MORSØ GRAVSTEN
 v/Ole Kristensen - Doktorvej 3 - 7980 Vils - Tlf. 21 44 99 96 (svarer altid)

Har haft stenhuggeri siden 1987

MORSØ GRAVSTEN
Udstillingen er ikke fast bemandet, men:

Kundens fordel ved dette!

Lavere priser

Alle sten er mærket med pris og nr.

God tid til den enkelte kunde

Træffes efter aftale på hverdage - Samt lørdag og søndag

Navnetilføjelser kan med fordel bestilles direkte hos os

www.thistedgravsten.dk  - info@morsoegravsten.dk 

MARKEDSGADES BLOMSTER
v/ MALENE K. FUTTERUP
SOLTOFTEN 10, 7900 NYKØBING MORS
TLF.: 97 72 44 54 - MAIL: SKARNTYDEVEJ@PRIVAT.DK
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Efterår & vinter i 
Borgerforeningen  
Det kunne være rart, hvis man med rette kunne skrive, 
at sommeren går på hæld. Ak og ve. Hvilken sommer?? 
Ikke 2017 – den udeblev!! Og dog: Den har været her 
i små glimt og enkelte hele dageJ. Kalenderen siger 
sensommer, efterår og vinter de næste måneder, så vi 
må rette ind. 

Borgerforeningen er klar til, at udfylde lidt af jeres tid med vore arrange-
menter. Vi mangler også hænder, som kan udrette sjove, lette, hyggelige, lidt 
besværlige, meget besværlige, praktiske, men mest af alt hjælpende. Vi banker 
på og spørger; men går dù, og har lyst til, at gi` en hånd, og aldrig bliver spurgt 
– så sig til. Vi mangler dig.  

I sidste halvdel af året har vi en del arrangementer.  Sangcafe`- Banko – 
Græskardag i skoven – Julemesse – og Julefrokost. Yderlig har vi fået tilsagn om 
midler fra Grøn Energi. Det betyder, at vi nu må gå i gang med sidste del af stien 
fra P-pladsen v. Centeret og op til skolen. Med nye stik til julebelysningen har 
vi nu igen mulighed for, at sætte det op. Vi har besluttet at påbegynde indkøb 
af nyt belysning til kommende jul. Den nyindkøbte belysning, vil hænge på 
Næssundvej, og de andre veje suppleres, med den eksisterende julebelysning.  

Borgerforeningen takker for endnu et fantastisk år, med stor opbakning til 
vores arrangementer og tiltag. Vi håber selvfølgelig, at se rigtig mange i vin-
terhalvåret.  

Da dette er sidste udgave af Sydmors Nyt i 2017, ønsker vi allerede nu, en 
rigtig glædelig jul, og et godt nytår til alle. 

På bestyrelsens vegne  - - Britta Kristensen 

Kulturjam i 
Ø. Assels Kirke
Som sædvanligt er der åben kirke lørdag og søndag i 
kulturjam-ugen, dvs. 21. og 22. oktober med kaffe og små-
kager. Og vi fastholder de gode traditioner med kunstud-
stilling og åbent kirkeloft.

Der bliver åbent kirkeloft søndag 22. oktober kl. 13-15.
Med hensyn til kunstudstillingen så vil vi gerne opfordre 

lokale kunstnere af enhver slags (malerier, lertøj, strik, sy-
ning, med meget mere) til at henvende sig til Torben Sloth, 
21 76 36 15, idet det er ham, der står for koordineringen.
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Julemesse på 
»Kroggaard« i Vils! 

Vils og omegns Borgerforening afholder »JULEMESSE« 
Søndag d. 26. november fra 10:00 – 15:00. 
I laden på „Kroggaard“ Næssundvej 204 
Laden er opvarmet, pyntet med lys, juletræ og halmballer. - Julemanden kommer!! 
Borgerforeningen serverer gratis kaffe og der er gratis parkering.
Traditionen tro afholdes der ”JULEMESSE” i Vils, med erhverv som udstillere. 

Dette år med ny samarbejdspartner Fredsø Teltudlejning De lægger rigtig mange 
kræfter i, at det skal blive vellykket. Der sættes små telte op i laden, så udstillere har 
deres stand i teltene. Der vil blive julehygget med halmballer i legehjørne, til børnene. 
Juletræet vil være pyntet, og julemanden trisser rundt med de små Haribo poser. 
Fra højtalerne fl yder lifl ig julemusik, som DJ Buggi er leveringsdygtig i. På standene 
vil der formodentlig være smagsprøver, Konkurrencer og små ting til tasken, som 
tidligere år. Medbring lidt kontanter på lommen. Måske der er salg fra boderne. Det 
vil i år koste kr. 20,00 at komme ind. Til gengæld er der gevinster på indgangsbillet-
ten. Borgerforeningen har et hjørne, hvor æbleskiver og glögg, eller pølse m. brød 
kan nydes og benene kan hvile. Her vil være gratis kaffe hele dagen. Parkering er på 
marken, tæt på julemessen. Glæd jer. Det bliver en dejlig oplevelse 

Julefrokost 
i Vils Fritidscenter 
Lørdag d. 9 december  - Musik: DJ Buggi
Vi gentager succesen, og afholder igen i år julefrokost i samarbejde med Midtmors 
Dinner. Det vil blive en traditionel julemenû – af den gode gammeldaws. Musikken 
vil i år være lokalt DJ Buggi v. Henrik Nielsen. Det betyder at alle former for musik 
kan spilles. Lige fra julemelodier og syng med sange, Kim Larsen, Lilholt, snevalsen, 
rock, jazz, schlager…… Intet er umuligt. Brian sørger 
for det dejlige mad og opdækning. Borgerforenin-
gen sørger for barens lifl ige drikke, og god 
betjening. Og Henrik sørger for at dansen 
går . Håber mange unge; midaldrende, 
ældre og virksomheder- igen  vil være 
med til ” at holde en fest”, ind under 
jul. Vi glæder os til at se jer. 

 Billetprisen er igen i år kr. 225,-. 
Kan allerede nu bestilles hos Lisbet: 
20987083 + Bordbestilling 
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Nyt fra 
Assels- Sillerslev 
området
En af forudsætningerne for at der skal holdes liv i 
området er at der fortælles gode historier om området 
og det kommer i medierne. Det har vi været gode 
til de sidste par år. Forleden var der 40 frivillige fra 
Aarhus, som besøgte Akuthjælperne, Strømpehuset 
og Kulturkøbmanden. Det var rigtig godt. De fi k et 
godt indtryk af at der sker noget i området. 

 Den 27. og 28. oktober er der endnu en chance for at vise området frem for omver-
denen, når Danmarksmesterskabet i pløjning holdes på Peterslund.
Jens Iversen fremlagde på det halvårlige koordineringsmøde det foreløbige program 
for mesterskabet og opfordrede egnens foreninger til at deltage og gøre sig synlige 
i ”Pløjekroen”. 
På mødet blev den fremtidige organisering af beboerforeningen drøftet, blandt andet 
var der forslag om, at beboerforeningen skulle have en større koordinerende rolle, hvor 
repræsentanter fra foreningerne indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov. Ligeledes 
blev det drøftet om foreningerne skulle udpege repræsentanter til bestyrelsen. En 
rigtig god aften med god debat om lokale opgaver. 
Som sædvanlig er der kulturjam i uge 42. Programmet er ved at være sammensat. 
Som noget nyt er der maleriudstilling på Øster Assels skole, og der er udstilling af 
Mette Pedersens billeder i Strømpehuset.
Vi glæder os til et godt efterår med masser af arrangementer. Mød op.

Assels Sillerslev beboerforening - Kjeld Bak

Årets julefrokost
i Ø. Assels
Vi afholder igen i år vores årlige julefrokost.

Lørdag den 18. nov. kl.19,00. 
Billetsalg fra den 1. oktober - det er først 

til mølle.
Reservering ved formand Eddie 

 på 60 10 37 72.
ALLE ER VELKOMMEN

Bestyrelsen - Øster Assels Forsamlingshuset
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ØRDING RADIO-TV
v/ Poul Nielsen, Bygaden 17, Ørding
97 76 63 20 – Bil 40 96 63 20

Butikkens åbningstider
Mandag-fredag .....15.00 - 17.30

Lørdag ....................9.00 - 12.00

Salg og Service af Salg og Service af 
  maskiner til  foderfremstilling  maskiner til  foderfremstilling

TLF: 24249322  www.hrmaskiner.dkTLF: 24249322  www.hrmaskiner.dkHR-mHR-mHR-m

ENTREPRENØR OG AUT. KLOAKMESTER
Alt arbejde med minigraver og knækstyret minilæsser udføres

samt lægning af fl iser. Vi kan jordbore op til 800 mm.

ENTREPRENØR TOMMY SØRENSEN
Mellerup 15, Alsted

www.entreprenortommysoerensen.dk
Telefon 97 74 02 40 - 22 37 87 61

Midtmors
Diner
Transportable
Fjallerslevvej 4

Tlf. 97 74 44 02

• Alt vognmandskørsel ...
 Vi har også egen rendegraver ...
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Ø. Assels Vognmandsforretning  ¦  Fjordlundsvej 5  ¦  7990 Ø. Assels
Tlf.: 97 76 43 46  ¦  Mobil: 23 30 43 46  ¦  Fax: 97 76 43 87

Morsø El-Teknik ApS
Redstedvej 30 • 7970 Redsted

Anders Østergaard, tlf. 21 68 61 50
Frank Kjær Nielsen, tlf. 40 45 26 83
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Chili smagning og besøg 
af kokken Claus Holm
Smag på dagli dagen sådan har det lydt i radioen og reklamer over hele landet, tiden 
op til uge 24. Det havde Lokal brugsen I Øster Assels gjort en masse ud af. De havde 
stillet 5 borde med smagsprøver op, så der var mange der kunne nyde aftensmaden i 
brugsen. Der var blevet annoncerret om nogle ville melde sig frivillig til Chili spisning, 
det kneb lidt først på ugen med tildmeldingen, men da dagen oprandt havde  6 mænd 
meldt sig, i sidst øjeblik kom der to friske damer som også gerne ville deltage.Der blev 
lagt mildt ud men så blev det stærkerer og stærkerer som tiden gik, så efterhånden  
trak deltagerne sig en efter en ud, men efter ca 40 minutter kunne vi kåre en vinder 
det blev Flemming Futterup som kunne tage titlen som Øster - Assels mester i Chili 
spisning tillykke til ham og som altid stor opbakning hele dagen.

Husk at sætte kryds i kalenderen onsdag den 15. november får Lokal brugsen. 
Besøg af den berømte Kok Claus Holm ( kendt fra tv ) som vil lave hverdags mad til 
festmad Alle er velkommen.

Brugsen udvider blomsterafdelingen
Bentes »kammer« er blevet for småt, så vi har besluttet at lægge » Sparekassens lokale« 
til blomsterafdelingen, så Bente får mere plads til at præsentere vores fi ne blomster. Vi 
har væltet et par vægge, og håber at kunderne har båret over med ombygningsrodet. 
Vi håber at være klar med tilbygning og kan åbne afdelingen med masser af gode 
tilbud. Vi serverer kaffe og kage i blomsterafdelingen

Lørdag den 30 september fra kl. 10.00-13.00
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Tømrermester
Per Trans
Tlf. 97 76 70 65 . Vils

Nedlægning af fl iser · Opstilling af stakit eller trådhegn

Morsø Flisenedlægning
v/Torben Larsen - Ådalsvej 17 - 7980 Vils
Tlf. 97 76 73 04 - Bil 20 30 58 04

tættere på

På gensyn i
Spar Nord 

Nykøbing Mors

Kirketorvet 1

Tlf. 9616 1800

www.sparnord.dk

Mette Kusk Pedersen

Kunderådgiver

Telefon: 96 16 18 11

mkd@sparnord.dk

Tal med en bank, der 
forstår dig

Søren Lyndrup, Asselsvej 127, Storup, 7990 Øster Assels, Tlf.: 28 94 15 25 – Mail: sl@sorenlyndrup.dk 
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FÆLLES-
SPISNING 
HVORNÅR 
29 september Kl. 18:00 
HVOR 
Ø. Assels Forsamlingshus 

MENU 
Dansk bøf, stegt kyllingefilet, kartofler, bløde løg, 
brun sovs, salat og rødbeder + dessert og kaffe 

AKTIVITETER 
Leg for børnene efterfulgt af Disney Sjov på storskærm 
og uddeling af godteposer  
TILMELDING 
Køb billetter i Lokalbrugsen eller tilmelding til 
mobilnummer/MobilePay: 20406483 – husk at skrive 
på hvor mange børn og voksne I kommer. 
 
Arrangører : Lokalbrugsen · Forsamlingshuset  · 
Menighedsrådet · Styregruppen for Borgerhuset 

  Lokalbrugsen 
arrangerer 
fællesspisning. 

MISSION 
Vi i Lokalbrugsen har gjort 
det til vores mission, at give 
dig og din familie flere gode 
madoplevelser. Vi vil fremme 
det gode måltid og udvikle 
den danske madkultur. 
Måltider er indbegrebet af 
fællesskab, samvær og 
nærmiljø. Vi er derfor glade 
for at kunne byde alle 
velkomne til en hyggelig 
aften hvor vi mødes over et 
godt måltid mad, og hvor vi 
får snakket og derved styrker 
fællesskabet i vores 
lokalområde. 

PRIS 
Voksne; 50,- 
Drikkevarer kan købes billigt. 
Børn: GRATIS 
Drikkevarer gratis for børn. 

ARRANGØRER 
Vi er et godt hold som 
hjælper hinanden med 
madlavning, borddækning 
osv. på dagen. Kunne du også 
tænke dig at være hjælper, så 
sig det til os, når du køber din 
billet. Det er hyggeligt at 
være en del af. Husk alle 
bidrager efter tid, lyst og 
overskud. 
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Vi ses hos ...

Algade 4  ·  7900 Nykøbing M.  ·  Tlf. 97 72 38 98

Shops for  Winners
... naturligvis!!!

Bente Lyndrup
Doktorvej 2  ·  7980 Vils
Tlf. 97 74 45 10

Mælkevejen 20
7990 Øster Assels
Tlf. 97 76 49 99  
Bil 23 30 04 34  
Fax 97 76 45 99

NYKØBING FLISE-
OG MØRTELFABRIK
Bakkegårdsvej 9 · 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 11 · Fax 97 72 02 11 · fl isefabrikken@tct.dk · www.tct.dk

Thisted Entreprenør Forretning
Aut. kloakarbejde udføres   •   Jord- Vejarbejde   •   Brolægning

Tlf. 96 17 00 47 • Bil 24 65 80 47
Fax 96 17 00 49  •  Karetmagervej 9  •  7700 Thisted

Tlf. 97 74 43 11
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Hvad er Byhaven i Vils?
Flere har spurgt om de 3 plantekasser er Byhaven i Vils?

Byhaven i Vils er en ide der skal vokse, et 
forsøg under udvikling som du kan være 
med til at præge. Byhaven handler om at 
skabe nyt liv på byggetomter i mindre 
byer - til inspiration for hele landet. 

Byhaven skal etableres som et Grønt 
FælledSkab (Fælled: en grønning vi er 
sammen om at forvalte). Tanken er at man 
kan engagere sig på forskelligt niveau 
med at planlægge-, dyrke-, forarbejde & 
producere- og spise i Det Grønne Fæl-
ledSkab. 

Projektperioden løber over 1 år, hvor-
efter Byhaven drives videre af lokale 
kræfter f.eks. gennem en forening.

Forsøgsprojektet koordineres og gen-
nemføres som del af en områdefornyelse 
i Vils og med støtte af Boligstyrelsen. 
Afslutningsvis opsamles erfaringerne i en 
publikation til inspiration for andre byer.

Besøg på Thorshøj Permakultur & 
Stenbjerg Kro

Vi var 10 på tur lørdag d. 2. september. 
En af efterårets første dage og samtidig 
en af de første sommerdage. Himlen var 
høj og Signe havde dækket op i haven og 
hældt brændnælde the på kanderne (som 
i øvrigt smagte fantastisk).

Der i haven var let at lade sig rive med 
af Signes omfattende viden om planter og 
deres egenskaber og ikke mindst hendes 
begejstring. Begrebet Permakultur dæk-
ker over en tænkning om bæredygtighed, 
biodiversitet og et minimum af pleje. Det 
giver da mening, både i Parcelhaven, 
Skovhaven og Byhavnen.

Men hvordan etablerer man lige sådan 
et permabed?

Vi fi k syn for sagen og sat i arbejde med 
etablering af et nyt »lasange-bed«midt i 
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haven.
Ovenpå græsset lagde vi simpelthen 

lag af opsprættede papkasser, hestemøg, 
afklippet græs, jord og halm. Voila og et 
nyt permabed var klar til nye planter. 
Tricket er at det faktisk aldrig skal røres 
igen, ikke noget med at vende jord her…

I Signes frodige have, hvor halm fra 
hønsene sørger for minimum af pleje af 
alle bede, er langt de fl este planter spi-
selige og vi fi k smagt på urter, blomster 
og kål i stok (for ikke at tale om ukrudt).

Ukrudtssalat er det nye »sort«. Det blev 
slået fast på Stenbjerg kro hvor kokkken 
efter at have forkælet os med alskens 
grønne gevækster gav en rundvisning i 
urtehaven og fortalte om hvordan han 
brugte de mange urter i køkkenet.

Vel hjemme igen har jeg samlet bræn-
denældeblomster og hybenkerner, som 
nu er tørret og blandes i alt fra bagværk 

til gryderetter som familiens nye »super-
food«. Hvorfor købe dyre chiafrø, når 
baghaven er fuld af nælder?

Vil du være med?
Vi mangler aktive i Byhaven i Vils. 

Så hvis du har lyst til at være med til 
at planlægge inspirerende Grønne tiltag, 
oplæg af ildsjæle og fagpersoner i løbet af 
efteråret og vinteren og vil du være med 
til at planlægge om der skal være hindbær 
eller gulerødder i haven, så kontakt: 

arkitekt Pia Høyer på tlf. 29 63 79 41 
eller på mail: ph@planogproces.dk

eller formanden for Borgerforeningen: 
Britta Kristensen på tlf. 24 63 63 32 eller 

mail: britta.kristensen1@altiboxmail.dk
Følg med på facebook på 

»Byhaven i Vils«.
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En nyt efterår, og dermed en ny sæson 
venter os. Alle Børne og ungdoms-
hold er kommet godt i gang, dejligt 

at se, at især på de helt små hold, er der 
kommet masser af spillere, masser af nye 
ansigter, og det glæder da en klubfor-
mand som mig, 

Vi har hold i alle årgange til og med 
u 15 piger, og vi ville så gerne have haft 
nogle hold i de ældre årgange, men sådan 
er det ikke, de spiller nu i en anden klub 
drengene, og med de skolestrukturer, 
der er på øen nu, er det nok et resultat af 
dette, men vi arbejder stadig på at have 
de allerbedste trænere, der allerbedste 
træningsfaciliteter til spillerne, for vi vil 
jo selvfølgelig gerne have tilbud til alle.  

For mange år siden den 11. september 
(det er nemlig den 11. september jeg sid-
der og skriver dette) stod jeg sammen 
med Bente Trans og en hel masse unge 
piger, og skulle til at fi nde bolde mm. Til 
dagens træning. Lige pludselig kunne vi 
fornemme en anderledes stemning inde 
i centeret, der blev snakket, nogle råbte 
og andre stod bare måbende og stille og 
hørte, hvad der blev sagt i fjernsynet, der 
kørte inde i cafeteriet. 

Ja det var den forfærdelige terror 

ulykke på World Trade Center, der blev 
transmitteret fra, og alting gik lige som i 
stå, fornemmelsen af at verden er meget 
lille, og hvad var der dog ikke sket for 
de stakkels mennesker derovre.  Den dag 
betød fodbolden ikke så meget for nogen 
af os, men mere det at være sammen, og 
kunne være til i et land, hvor vi heldigvis 
kan føle os sikre og frie. 

Mange ting har ændret sig siden, også 
fodbolden, jeg sidder stadig og kigger 
lidt måbende, når de forskellige udvalgs-
medlemmer, der også er trænere fortælle, 
hvordan man i dag mener, at fodbolden 
skal spilles, hvor vigtigt det er, at alle 
spillerne ikke står og venter ved en sta-
tion, når de skal træne, hvordan de hele 
tiden, skal have en bold mellem fødderne, 
hvordan konditionen skal spilles og leges 
ind i dem, og ikke løbe – løbe rundt om 
en bane for at få grundkonditionen på 
plads, hvorfor man ikke skal stå og vente 
på, at det bliver en sin tur, men hele tiden 
være i gang. 

Derfor er jeg så taknemmelig for, at de 
trænere Sydmors If har i deres ”stab” er 
åbne og klar til at ville deltage i træner-
samlinger for at lære nyt, for at blive en 
endnu bedre træner, så dit barn kan lære 

Sydmors IF - Sydmors IF - 
ungdoms-ungdoms-
afdelingenafdelingen
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på en endnu bedre måde for dem, så de 
ikke bliver en af dem, der står og venter 
på at det skal blive deres tur. 

Vidste du for eksempel godt, at dit barn 
skal være noget gammel, før kroppen er 
klar til et indersidespark, den er slet ikke 
bygget til at kunne vende sig lidt med 
siden til, og derefter i løb rammen bolden 
med indersiden af foden, nej mens bør-
nene er små skal de ramme bolden med 
forfoden, ja sådan kan man lære meget 
i et udvalg, når bare man har de rigtige 
personer til at sidde deri. 

Nu har vi så haft 4 måneder til at lære 
og prøve at være os selv, uden at have 
nogle personer fra VIF til at komme med 
deres gode meninger, deres oplæg til 
hvem vi skal fi nde som trænere, hvem 
vi skal have meldt til i sæsonen, og ja vi 
har da haft lidt tilpasnings vanskelighe-
der, men godt nok ikke mange, og hvor 
er jeg stolt at de medlemmer, der sidder 
i udvalget, de knokler godt nok for at 
børnene og de unge mennesker, skal få 
de bedst mulige betingelser og oplevelser 

ved at spille fodbold. Så derfor en stor 
tak til dem. 

Dernæst skal der lyde den største tak 
til trænerne, for det er jer der bruger rig-
tig mange kræfter og rigtig meget tid for 
klubben, det sætter vi så stor pris på. Der 
skal også lyde en stor tak til dem der sør-
ger for, at vi har nogle pragtfulde baner, 
kan komme i en altid i orden center og 
området omkring den. Tak til de frivillige 
dommere, og til serie 3 spillerne, der også 
dømmer, i er ved at komme efter det   
Simpelthen en stor tak til alle der gør et 
stykke arbejde for ungdomsfodbolden i 
Sydmors IF. 

Nu nærmer vinter sæsonen sig, ja 
hvem kan forstå det, så nu er vi i udvalget 
i fuld gang med at melde hold til inden-
dørs sæsonen, og også der håber vi jo på 
jeres opbakning til både spillere, trænere 
og klub, men først og fremmest rigtig god 
efterårs sæson til alle. 

På udvalgets vegne: 
Hanne Haaning Poulsen J 
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Udkants-Danmark. Den rådne banan. 
Jo, vi kan godt huske de udtryk, der 
for ganske få år siden blev brugt i 

fl æng til at betegne de undersætsige og 
underudviklede egne af landet, som ikke 
var så langt fremme i skoene som ”det 
rigtige Danmark” – altså det, man kunne 
betragte i fjernsynet.

Til sidst var det næsten, som om vi selv 
troede på det. At det var sådan, at vi var 
andenrangs beboere i undergangs- og 
frafl ytnings-Danmark. Ja, jeg tror faktisk, 
at ”den rådne banan” selv blev opfundet 
af nogle lokale nordvestjyder – måske i 
et forsøg på at komme dem ovre østpå 
i møde.

En rådden banan? Nej, det er ikke kønt. 
Dødspletter og en ram duft af undergang.

Jeg ved godt, at skoler er lukket for 
længst. Og at det er hundesvært at lokke 
forkælede, unge læger ret langt uden for 

København eller Aarhus. Personligt får 
jeg altid krumme tæer og harmsved, når 
jeg ser endnu en lægestuderende, der får 
den nærmeste stationsby til at lyde som 
et trinbræt på den transsibiriske jernbane. 

Og der er heller ikke megen hjælp at 
hente, hvis man vil rejse penge til at købe 
et hus eller stable et projekt på benene, når 
man bevæger sig uden for bygrænsen. 
Projektet med at skabe en ny købmands-
butik i Vils er for mig et skræmmende 
eksempel på, hvordan et gennemsundt 
projekt med en imponerende lokal op-
bakning kan møde den ene formelle for-
hindring efter den anden på sin vej mod 
målet. Projektet skal nok komme godt i 
hus og sikre Vils en vigtig handels- og 
mødeplads i fremtiden. Men en let gang 
på vejen har det ikke været.

Behjertede politikere taler af og til om, 
at der skal gøres noget for yderområ-

Det går jo Det går jo 
egentlig meget godtegentlig meget godt
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derne. Der fl yttes hundredvis af statslige 
arbejdspladser til så fjernliggende desti-
nationer som Ribe og Hjørring. Og i fjern-
synet møder vi de hændervridende med-
arbejdere, der skal ”deporteres” til ydre 
Danmark fra den to-en-halv-værelses på 
Østerbro (til tre millioner). Underforstået: 
det er synd for dem. Jeg medgiver – det er 
aldrig sjovt ikke at kunne bestemme selv, 
hvor man vil bo og arbejde. Men – bare 
som tankeeksperiment: Kunne det ikke 
være sjovt at se et indslag om en ram 
jyde, der blev tvunget til at klemme sig 
sammen med sin familie i en boligblok i 
Københavnsområdet? 

Det vil næppe ske.
Jeg kan sådan set godt forstå, at der er 

nogle, der melder sig lidt ud i en form for 
afmagt over for ”udviklingen”. Fornem-
melsen af, at der kører en eller anden 
fremmedgørende bus forbi uden man 
nødvendigvis kan trykke for stop, skaber 
nemt en ligegyldighed over for det, vi 
burde kære os om. Kommunalreformen 
gjorde det heller ikke lettere; det bestyr-
kede i hvert fald for en del fornemmelsen 
af, at ”verden” fjernede sig fra dem. 

Men vi ved jo godt, at vi ikke går 
og træder i en rådden banan til daglig. 
Faktisk har vi det godt. Der er så lav ar-
bejdsløshed, at det er det, der kan gå hen 
og blive problemet om føje år. Der er folk, 
der fl ytter hertil. Fordi de faktisk synes 
om øen – og os (jeg er jo sådan set selv en 
af dem). Der bliver tilført et tocifret milli-

onbeløb til kommunen – og Kulturmødet 
blev for alvor voksen i år. Det var som om, 
alle kulturkøbenhavnerne tog Mors til sig 
som mere end et eksotisk udfl ugtsmål for 
stor tale i en snæver kreds. Det virkede 
faktisk, som om de er begyndt at falde 
til, når de kommer her.

Hvem ved – måske køber et par af dem 
et hus, fl ytter hertil – og taler med os hele 
året? Det kunne være fedt, mand.

Henrik Højgaard Sejerkilde

Syng igen
Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradition. I samarbejde med Borgerforenin-
gen i Vils indbyder vi til sangcafe i Menighedshuset i Vejerslev. Vi synger fra fl ere 
forskellige sangbøger, men primært fra den nye højskolesangbog.

Ost og rødvin undervejs til 30 kr.
Den første gang i efteråret har vi inviteret Ole Kobbelgaard, frimenighedspræst i 

Øster Jølby. Det skal nok blive en rigtig god aften!
Sangcafé tirsdag den 26. september og 2. november - begge aftener kl. 19.30
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»Tro - Tvivl - 
Taknemmelighed«
Sigurd Barrett holder den 5. oktober på Blidstrup Efterskole et personligt foredrag, 
hvor han fortæller om sin opvækst og sit liv med den kristne tro; heriblandt sit livs 
op- og nedture. Han fortæller også om sine tanker, idéer og inspirationskilder i for-
bindelse med de mange projekter, han har begået igennem sin karriere. I særdeleshed 
fortæller han om projektet ”Sigurd fortæller bibelhistorier”, der udkom som bog og 
på DVD i 2010, og som har solgt i 100.000 eks.

Sigurd løfter også sløret for fremtidige projekter, ligesom han giver smagsprøver 
på sine færdigheder på tangenterne. Publikum vil få lejlighed til at synge med på 
nogle af Sigurds egne sange samt på de sange, som har inspireret ham i hans lange 
karriere. Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Sigurd”

Entre: 100 kr. incl. kaffe undervejs.
Sigurd Barrett torsdag den 5. oktober kl. 19 på Blidstrup Efterskole

Jagtgudstjeneste
- den 29. oktober 
i Øster Assels kl. 16

Sidste år holdt vi, i samarbejde med SRN jagtforening, en jagtgudstjeneste. Der 
var stor tilslutning til arrangementet og vi gentager det derfor i år. 

Jagt og gudstjeneste hører på mange måder sammen; begge indeholder ritualer 
og gamle traditioner, og begge har en indbygget stor respekt for skaberværket og det 
er det gudstjenesten kommer til at handle om.

Det bliver den 29. oktober kl. 16 i Øster Assels kirke. Efter gudstjenesten spiser vi 
sammen. Nærmere information og oplysninger om tilmelding til spisning kommer 
senere.

Søndag den 29. oktober i Øster Assels kl. 16.
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Du er også velkommen 
i Sydmors IF
Sydmors IF er en idrætsforening for enhver smag og 
ethvert aktivitetsniveau - også noget som du vil synes om.  

Sydmors IF tilbyder borgerne i lokal samfundet en bred vifte af 
idrætsmuligheder. I sommerhalvåret er det fodbold, tennis, gymnastik 
og petanque som udbydes og om vinteren badminton, gymnastik, 
fodbold, familiesvømning og fritidsklub for børn. 
Der er voksne, uddannede instruktører og trænere på alle hold. For at 
sikre os, at der er nogen til at tage over, vil der være hjælpeinstruktør-
er / trænere på børneholdene. De unge får derved en mesterlærerud-
dannelse inden for trænererhvervet.
Alle er velkomne til at prøve aktviteterne af 3 gange inden der skal 
betales kontingent. Er det fodbold, du vil prøve, har vi en del brugte 
fodboldstøvler der kan lånes.
Aktiviteterne foregår på følgende steder:
Fodbold - Kunstgræsbanen, Smedebjergevej 45A, 7980 Vils
Indefodbold - Blidstrup Efterskole, Blidstrupmark 23,  7990 Ø. Assels eller
  Sydvestmors K. & F., Næssundvej 325A, 7960 Karby
Gymnastik - Sydmors Skole og Børnehus, Smedebjergevej 61, 7980 Vils
Senioridræt - Sydmors Skole og Børnehus, Smedebjergevej 61, 7980 Vils
Petanque - Borgerhuset, Præsteallé 1, 7990 Ø.Assels
Fritidsklub for børn - Vejerslev menighedshus, Smedebjergevej 50, 7980 Vils
Badminton - Sydmors Skole og Børnehus, Smedebjergevej 61, 7980 Vils
 eller Blidstrup Efterskole, Blidstrupmark 23,  7990 Ø. Assels
Tennis - Ø. Assels stadion, Stadionvej 31, 7990 Ø.Assels
Fam. Svømning - Jesperhus svømmehal, Legindvej 30, 7900 Nykøbing M

www.sydmors.dk

Noget for enhver smag og ethvert aktivitetsniveau

Ta’ ud 
Ta’ ud og gem
og gem
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Sydmors IF
Oktober November December

 1  1  1
 2 40  2  2
 3 Pizza afslut U4, U5  3  3 Adventsfest kl. 14
 4  4  4 49
 5 Pizza afslut U13D  5  5
 6 Pizza afs. U14-15D, 

U15-16P
 6 45  6

 7  7  7
 8  8  8
 9 41  9  9
10 Pizza afs. U6, U7,U12D 10 10
11 Pizza afs. U10D, U11D 11 11 50
12 Pizza afs. U8P, U8D, 

U9D, U13P
12 12

13 13 46 13
14 14

Salg af julekalender 
og passive medlems-

kort

14
15 15 15
16 42 16 16
17 17 17
18 18 18 51
19 19 19
20 20 47 20
21 21

Salg af julekalender 
og passive medlems-

kort

21
22 22 22
23 Fam. svømning start 43 23 23
24 24 24
25 Fritidsklub start 25 25 52
26 Indefodbold start 26 26
27 27 48 27
28 28 28 Juletræsfest

Sydmors julestævne - 

indefodboldstævne
29 29 29

30 44 30 30
31 31
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F kalender
Januar Februar Marts

 1 1  1  1
 2  2  2
 3  3  3
 4  4  4
 5  5 6  5 10
 6  6  6 Fodbold start, 

se sydmors.dk 
 7  7  7
 8 2  8  8
 9  9  9
10 10 10
11 11 11
12 12 7 12 11

13 13 13
14 14 14
15 3 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 8 19 Fam. Svømning slut   12
20 20 20
21 21 21 Fritidsklub slut
22 4 22 22
23 23 23 Gymnastik opv.
24 24 24
25 25 25
26 26 9 26 13
27 27 27
28 28 28

29 5 29

30 30
31 31

Forbehold for ændringer
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Gymnastik
Hold Dag Tid Opstartsuge
Spring 3. og 4. klasse Mandag 17.00 - 18.00 43
Ballet 0. - 3. kl Mandag 18.00 - 18.45 39
Ballet 4. - 6. kl Mandag 18.45 - 19.30 39
Ballet og dans 18+  Mandag 19.30 - 20.30 39
Puslinge for årg. 13 +14 Tirsdag 16.15 - 17.15 41
Forældre og børn Tirsdag 17.15 - 18.15 39
Kvinde-Fit - styrke, puls Tirsdag 19.15 - 20.15 39
Senioridræt Onsdag 17.00 - 18.00 39
Spring 5. og 6. kl Onsdag 18.15 - 19.30 39
Gymnastik og dans 
for Quinder Onsdag 19.30 - 20.45 39
Minispring årg.11 + 12 Torsdag 16.15 - 17.15 41
Spring 1. og 2. kl. Torsdag 17.15 - 18.15 41
Herreholdet Torsdag 19.00 - 20.30 39
Indefodbold - se tiderne på sydmors.dk
Petanque - torsdag kl. 15.00, søndag kl. 10.00.
Badminton - bane på Sydmors SB - Hardy Hellegaard 97767266 
Bane på Blidstrup Efterskole - Flemming Borg 97767378
Fam. svømning - mandag kl. 18.30 - 19.30
Fritidsklub 
4. - 6. kl. - onsdag 14.30 - 17.00
6. - 9. kl. - torsdag 19.00 - 21.00
Yderlig info kan fås på: www.sydmors.dk

Vinteraktiviteter
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Banko…. 
Mandag d. 30.oktober 2017 kl.19.00.
Mandag d. 13.november 2017 kl.19.00.
Der sælges amerikansk lotteri i pausen.
Vi spiller i Vils Fritidscenter.
Borgerforeningen serverer kaffe og te i pau-

sen. Der sælges øl og sodavand.
Vel mødt til et par hyggelige aftener.

Borgerforeningen 
for Vils og omegn.

Onsdag den 18.oktober 2016 kl.9.30-12 i Smedebjerge Skoven, Smedebjergevej 
i Vils.

Især velegnet for børn, men tag gerne dine forældre, bedsteforældre eller 
andre voksne med til at hjælpe med det svære. Medbring dit eget værktøj til udhuling.

Min Købmand i Vils ved Leo Dybdal sponserer græskar til alle børn. Græskar 
bliver leveret i skoven.

Påklædning efter vejrforholdene.
Arrangementet er gratis, og uden tilmelding.

  Borgerforeningen 
for Vils og Omegn

Udhuling af 
græskar
- Kulturugen, uge 42
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Hop og Leg 
sæson 2017/18
Nye trænere på vej?
På trænermødet i forbindelse med opstart på 
Hop og Leg sæsonen 2017/2018, blev vores tre 
dygtige »føl« Sia, Sofi e og Karoline opfordret til 
at skrive et par linjer om at være en del af Hop 
og Leg holdet. De har skrevet:

»Vi har været »føl« i Sydmors IF på Hop og Leg, 
og det har været godt, da vi lærer/ser hvordan 
de træner. Det ruster os godt, så vi forhåbentligt 
selv kan stå med et hold engang. Vi synes at det 
er meget spændende og lærerigt. Det er også 

super hyggeligt at være sammen med børnene.«  - hilsen Karoline, Sia og Sofi e

Tak til jer piger, for jeres input. I er en ressource vi ikke ville undvære i forbindelse 
med afviklingen af aktiviteten Hop og Leg. Børnene er vilde med jer og vi vil gerne 
give jer et godt udgangspunkt for selv at tage ansvaret som trænere på et tidspunkt. 
Fundamentet i foreningslivet i Sydmors IF er, at vi kan udbyde aktiviteter med et at-
traktivt indhold, båret af frivillige trænere, ledere m.fl . som er engagerede og brænder 
for vores fælles klub. I idrætslivet er der en enestående chance for, at man som ungt 
menneske kan få lov til, at prøve kræfter af som aktiv, men også samle ledererfaring 
i trygge rammer. En ballast mange kan trække på resten af tilværelsen. En rigtig god 
”uddannelse” at kunne skrive på sit CV, ung som ”gammel”. For det skal I huske, når 
I engang skal ud i verden og søge job. Det er en eftertragtet kvalifi kation. 

Har du fået lyst til at prøve dig selv af som træner/leder/føl eller har du et ungt 
menneske i husstanden eller kender en, for hvem dette har interesse, så sig endelig 
til. Kontakt en af os fra udvalgene eller bestyrelsen. Du kan se vores telefonnumre 
her i Sydmors Nyt. Vi har brug for dig.  God sæson til alle hold - Gitte Brochmann
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Efteråret har listet mange nye små fodbold ben på kunststofbanen. Tirsdag mel-
lem kl. 16 og 17 er det ikke usædvanligt at se et sted mellem 25 og 30 U6 og U7 
spillere til træning. 

På U7 holdet er der fl est drenge, mens det forholder sig modsat på U6 holdet, hvor 
pigerne er i overtal. Det er tydeligt, at de spillere, der allerede har været i gang i et 
års tid, er noget mere dus med bold, regler og spillet. 

For U6 spillerne er det stort set ukendt land, de bevæger sig ind på: 
- hvilken ende er det nu, der skal skydes på mål i? ( og ja … indrømmet det bliver 

til et par eget mål i eget net, når der spilles kamp. Ups …  det er hvad der kan ske)
- hvad er det nu lige, der sker, når bolden er trillet ud over sidelinjen?
- hvad betyder det, når der fl øjtes?  Osv., osv.
Men heldigvis læres der hurtigt, så tingene falder mere og mere på plads for hver 

gang. 
Tak for at I dukker så talstærkt op. Det er en fornøjelse hver tirsdag at få lov til at 

spille bold, lege og være i jeres gode selskab. Så en træningstime er væk, inden vi får 
os set om, og det er en sjælden gang vi som trænere ikke undervejs får et par gode 
historier med på vejen. 

På trænergruppens vegne - Karin B

Herresenior fodbold
Til sæson start blev det forsøgsvis tilmeldt 3 herresenior hold velvidende, at det godt 
kunne ske at være lige så knap, at der var tilstrækkeligt med spillere.

Det viste sig dog også efter de første par runder, at det var i overkanten med 3 hold, 
hvorfor det lavest rangerede hold blev trukket ud af turneringen.

Status er derfor nu, at der i Sydmors er 2 herresenior hold. Det har rent pointmæssigt 
været en sej opstart, hvor der i skrivende stund fortsat ikke er hentet point hjem, hver-
ken for serie 3 eller for serie 5 holdets vedkommende. Men sæsonen byder heldigvis 
på mange kampe endnu, så dette lader sig forhåbentlig rette op i løbet af efteråret. 

God sæson til alle - På udvalgets vegne - Karin B. 

Mange nye fodspillere Mange nye fodspillere 
i den yngste endei den yngste ende
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Tid til spaghetti
Efteråret byder som altid også på spaghettigudstje-
nester. Vi begynder med en kort børnegudstjeneste, 
hvor Sydmors Børnekor medvirker. Bagefter spiser 
vi spaghetti med kødsovs i Menighedshuset i Ve-
jerslev. Vi slutter kl. 18.30. Kom og vær med - det er 
gratis at deltage.
Spaghetti-gudstjenester torsdag 
den 21. september  kl. 17 i Vejerslev Kirke

 

Brugsen udvider blomsterafdelingen 

Bentes ”kammer” er blevet for småt, så vi har besluttet at lægge ” Sparekassens lokale” til 

blomsterafdelingen, så Bente får mere plads til at præsentere vores fine blomster. Vi har væltet et par 

vægge, og håber at kunderne har båret over med ombygningsrodet. Vi håber at være klar med 

tilbygning og kan åbne afdelingen med masser af gode tilbud. Vi serverer kaffe og kage i 

blomsterafdelingen     

Lørdag den 30 september fra kl. 10.00-13.00 
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Man.-Fre.: 10:00-17:00 · Lør.: 10:00-13:00 · Søndag: 11:00-15:00 
VILS Bolighus · Næssundvej 156 · 7980  Vils - MORS · Tlf. 97 57 23 00 · www.vils-bolighus.dk

THISTED GRAVSTEN
v/Ole Kristensen

Udstilling:
Hanstholmvej 7  ·  7700 Thisted

info@thistedgravsten.dk
Svarer altid

21 44 99 96
Træffes gerne aften og weekend
Privat: Doktorvej 3  ·  7980 Vils

v/Pia Kusk
Tlf. 97 76 76 26

Næssundvej 168
7980 Vils

Morsø Taxi & Turisttrafi k
v/Leif Andersen  ·  Tlf. 97 76 76 76 - Bil 21 66 79 06 - Fax 97 76 76 77
Vi tilbyder turistkørsel - handicapkørsel med liftbus og bestillingskørsel

Åbningstider:
Mandag  kl. 13-19
Tirsdag-torsdag  kl. 9-17
Fredag  kl. 9-15.30
Lørdag eft. aft.

WWW.BJERREGAARDVILS.DKB

 Landbrugsbyggeri 

 Nybyggeri                                                                        

 Omforandringer 

 Reparationer 

Murermester og aut. Kloakmester 
Knud E. Jepsens`s Eftf. ApS 
Råghøj 22– Rakkeby - TLF: 97 76 94 02 
Johannes: 40 78 02 97       Kurt: 30 97 29 21 

Vi klarer det hele – og 
er altid klar med et 
uforpligtende tilbud! 

[Bil]ligt
Vi har lige nu en pulje 
på 50 millioner kr. til en
særdeles attraktiv rente.
Kontakt os på tlf. 96 44 66 60 og hør hvordan du får et billigt BilLån

3,45%*

* p.a. variabel rente. Ved et samlet kreditbeløb på kr. 200.001,15 med en pålydende rente på 3,45% p.a. svarende til en variabel debi-
torrente på 3,505% p.a. (rentes rente) og en løbetid på 7 år, er de månedlige ydelser på kr. 2.763,84. ÅOP er på 4,5% (inkl. bilforsikring 
kr. 3056,58 årligt er ÅOP 7,4%). Det samlede beløb der skal betales tilbage udgør kr. 232.167,86, heraf udgør etablerings-omkost-
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Sogne-
møde i 
Blidstrup
Øster Assels-Blidstrup sognes 
Menighedsråd indbyder til 
sognemøde onsdag den 20. 
september 2017 i Blidstrup.

Vi starter på kirkegården kl. 17, og efter en rundgang der fortsætter vi på Blidstrup 
Ungdomsskole kl. 18. Menighedsrådet er vært ved et let aftensmåltid, og derefter er 
det tid til snak om den fremtidige kirkegård.

Formålet med sognemødet er altså dels at orientere om de planer og ønsker, som 
menighedsrådet har for udviklingen af kirkegården, dels at høre om jeres ønsker til 
en fremtidig kirkegård.

Baggrunden for menighedsrådets ønsker om en ændret struktur på kirkegården 
er, at der i dag er langt færre beboere i Blidstrup og Emb end tidligere, ligesom begra-
velserne har ændret karakter, således at der i dag er langt færre kistebegravelser end 
tidligere og dermed fl ere urnebegravelser. Det betyder, at kirkegården efterhånden 
kommer til at få et ”tomt” præg, med mange tomme gravsteder.

Samtidig bliver vi også økonomisk trængt, således at vi er nødt til at fi nde bespa-
relser, hvor vi kan.

Vi håber at se rigtig mange nuværende og tidligere beboere fra området til mødet.
Kirsten Sanders, fmd., Øster Assels

Skjult nød på Sydmors
Vi har de seneste år samlet ind til lokal menighedspleje. 

Jeg oplever af og til at komme i hjem, hvor midlerne er små og hvor en øko-
nomisk håndsrækning op til jul, ville varme rigtig godt. Og det gør det!

Vi har de seneste år haft mulighed for at tilbyde lidt hjælp til trængte familier. 
Hjælpen består i en julekurv og en julegave til børnene.

Ved årets høstgudstjenester bliver der samlet ind til dette formål.
Man kan også bruge mobilpay 61 72 01 84.
Man bedes rette henvendelse til sognepræsten, Trine Gjørtz, enten pr.. mail 

tg@km.dk eller pr. telefon 40 52 26 32 for at komme i betragtning til hjælp. 
Gerne inden 1. dec.
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Advent...
Adventsfest 
i Vejerslev
Traditionen tro holder vi i fællesskab 
med Borgerforeningen og Idrætsfor-
eningen adventsfest den 1. s. i advent. 
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14. Efterfølgende vil der være adventsfest 
i Menighedshuset i lighed med sidste år.

Børnekoret medvirker både i kirken og går Lucia efter kaffen.
Adventsfest i Vejerslev søndag den 3. december kl. 14 (1.s. i advent)

Adventsgudstjeneste 
i Vester Assels  
søndag den 3. december 1. s. i advent kl. 10.15.

Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset og 
ønsker hinanden glædelig advent.

Adventsgudstjeneste 
i Øster Assels Kirke 
Der holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke torsdag den 7. december kl. 19. 
Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog, som Sydmors Børnekor vil 
stå for. Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil på 6-eren, og 
Gerhard Mark underholder.

Vi slutter kl. 21.30.
Adventsgudstjeneste i Øster Assels torsdag den 7. december. kl. 19

Spaghetti med Andante
Spaghettigudstjenesten den 17. november er også afslutning af årets minikonfi rman-
der. Vi begynder i Vejerslev kirke kl. 17, 
hvor vi får besøg af Tante Andante og 
professor Virvar fra Lemvig.

Efter gudstjenesten skal vi spise spa-
ghetti med kødsovs, som vi plejer i Me-
nighedshuset. Det er gratis at deltage.

Spaghetti-gudstjeneste torsdag den 
17. november kl. 17 i Vejerslev Kirke
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Indrømmet – da det blev foreslået at 
jeg skulle skrive en artikel om at det 
er kvinder der træner herreholdet i 

serie 3 i Sydmors IF, da poppede en lille 
rødstrømpe op i hovedet af mig. Straks 
tænkte jeg indigneret: Hvorfor i al verden 
skal der skrives om det – vi skriver da ikke 
om det når mænd træner damer !!

Meeen, da jeg var faldet lidt ned, så 
måtte jeg nødtvunget indrømme at det 
nok ikke er så almindeligt med denne 
konstellation – og at det nok var værd 
at få lidt kommentarer samlet sammen.

Selv DBU Region 2 har vist interesse 
for trænertrioen. Deres artikel kan læses 
på hjemmesiden via dette link :

http://www.dbujylland.dk/~/me-
dia/files/dbu_jylland/region_2/fod-
bold_nyt/2017%20fodbold-nyt%20juni.
pdf

Jeg dukkede op på en almindelig træ-
ningsaften – klar med notesblokken og de 
skarpe, vittige spørgsmål. Men, men, men 
der var ikke et øje at se og kun 10 minutter 
til træningsstart.  Hmmm – det viste sig 
at der var stort frafald til træningen og 
derfor ingen træner denne aften.  Som 
Bente Trans siger : ”Hvis jeg skal bruge 
min tid på dette projekt, så skal de også 
dukke op til træningen og det kan godt 

halte lidt nogle gange.”
”Til gengæld så går de virkelig til 

makronerne når de kommer, de knokler 
med alle øvelserne selv om nogle af dem 
er anderledes end dem de er vant til”

Jeg spørger Bente Trans om sådan en 
fl ok ikke kan være hårde i munden og 
have svært ved at styre temperamentet. 
Hun svarer ikke straks og da svaret kom-
mer, så lyder det prompte : ”De er ikke 
hårde i munden, i så fald er det på en god 
måde og temperamentet har de ingen 
problemer med – det bruges på den gode 
måde i kampene”.

Hvis jeg havde troet jeg ville høre 
Bente Trans fortælle om store forskelle 
mellem herre og damehold, så blev jeg 
godt og grundigt skuffet. Jeg henvendte 
mig derfor til nogle af spillerne og var 
forberedt på at skulle høre mange sjove 
anekdoter om de kvindelige trænere. Igen 
blev jeg skuffet.

Spillerne roste trænerne og samstem-
mende sagde de : ” Vi tænker ikke over 
at Bente er en kvinde”. Én af spillerne 
tilføjede med et glimt i øjet :” Hun er er 
sådan lidt maskulin !!”

Generelt så synes spillerne at det er 
fuldstændig ligegyldigt hvilket køn træ-
neren har, bare han/hun er dygtig. Og 

Kvindelig Kvindelig 
trænerduo trænerduo 

i Serie 3i Serie 3Artiklen der ikke burde Artiklen der ikke burde 
skrives ….. eller ….. skrives ….. eller ….. 
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DET er der ingen tvivl om at spillerne 
synes Bente er – de siger : ”Hun er meget 
professionel, meget seriøs og vi har stor 
respekt for hendes viden”. ”Hun er op-
mærksom på den enkelte spiller og har en 
snak med hver enkel af os før hver kamp.”

De kan måske godt savne snakken i 
omklædningsrummet, men det tænker 
de ikke så meget over længere.

Bente Trans’  tidligere holdkammerat 
Linda Brogaard er den anden del af træ-
nerduoen. Hun hjælper mest med ved 
kampene, men var ikke tilstede denne 
aften.

På vej væk fra banen fi k jeg alligevel 
opsnappet en lille anekdote :

Efter en kamp spørger Bente : ”Hvem 
vasker trøjerne ?”

Én af spillerne joker : ”Er det ikke 
kvindearbejde ?”

Bente svarer hurtigt :”Fint, så vasker 
du dem !!”

Hvad kan jeg konkludere ud fra dette 
---- det VAR måske slet ikke nødvendigt 
at skrive artiklen, da det jo viste sig at det 
ikke er kønnet, men evnerne det kommer 
an på.

Hurra for det, så kan min lille rød-
strømpe leve videre i ro og mag.

Marianne Heide Ringgaard.

PS : Jeg har bevidst undladt at kommen-
tere på Serie 3’s placering i rækken, da 
dette ikke var formålet med artiklen :-)

Sydmors I.F. 46. 
Juleindefodboldstævne 2017
Fodbold > planlægning, arbejde, kontakt til sponsorer, indkøb af præmier, møder, 
telefonsamtaler, kontakt til frivillige dommere – tidtagere og stævneledere, invitation 
og tilmelding af hold, kontakt til trænere og andre klubber, lave program, synliggørelse 
på Face Book mm, Sydmors IF’s hjemmeside, kontakt til Cup Offi ce, hente præmierne 
og de sponsorerede gaver, mål, bolde og overtræksveste, gøre klar i hallerne, og atter 
møder og mere arbejde > hvad kan alt dette blive til: 

Gensyn, glæde, tacklinger, gå på mod, snak, driblinger, 
mål, bold, sved på panden, motion, klap på skuldrene, 
spænding, ærgrelse, og så det enten at vinde 
en kamp eller måske bare næsten vinde. 

Alle disse ting, kan og bliver der sat ord 
og resultater på, når Sydmors IF afholder 
deres Juleturnering i Sydvest Mors 
Kultur og Fritids Center den 28 og 
29 december 2017 – vi er allerede be-
gyndt at glæde og, så kom frisk, der 
vil snart blive mulighed for tilmelding 
til stævnet på staevner.dk 

Så aftal allerede nu med din træner – 
dine kammerater at i skal have jer meldt 
til stævnet. 
På Udvalgets vegne Hanne Haaning Poulsen
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Vi mødes hver onsdag eftermiddag 
kl.14,00-15,45 i Borgerhuset

Kontakt person Karen Glintborg 51372064

Oktober
04-10 Høstfest
11-10 Banko
18-10 Tøjsalg
25-10 Dagligstuekoret

November
01-11 Musik naboer
08-11 Besøg fra Vils
15-11 Besøge Ørding
22-11 Banko
29-11 Juledekoration

December
06-12 Trine Præst
13-12 Julehygge pakkespil
21-12 Juletur til Nykøbing  
 100,00 kr. som betales ved tilmeld.

Januar
10-01 Nytårstaffel kl.12,00
 100,00 kr. som betales ved tilmeld.
17-01 Generalforsamling

24-01 Besøge Vils
31-01 Foredrag Bente Lyndrup

Februar
07-02 Vagner Erik Mogens musik
14-02 Musik Hans Nielsen
21-02 Foredrag Inge Lise Dinesen
28-02 Besøg fra Ørding

Marts
06-03 Banko
14-03 Støberigården
21-03 Frelserenshær
28.03 Underholding Inge og Henning

April
04-04 Nettotøj
11-04 Musik Nora og Peter
18-04 Banko
25-04 Afslutningsfest kl.18,00 
 100,00 kr. som betales ved tilmeld.
 

Assels-Sillerslev 
Omsorgsklub
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Assels Menighedsråd
Fredag den 29. september kl. 18. Fællesspisning i Forsamlingshuset i Øster Assels, 
arrangeret i samarbejde med Styregruppen for Borgerhuset, Forsamlingshuset, Lokal-
Brugsen og Øster Assels-Blidstrup Sognes Menighedsråd. Pris for voksne 50 kr, gratis 
for børn. Der bliver mulighed for børnene for at se Disney Sjov på storskærm. Drik-
kevarer kan købes - dog gratis for børn.

Torsdag den 5. oktober kl. 19. Foredrag med Sigurd Barrett på Blidstrup Efterskole 
om Tro - Tvivl - Taknemmelighed.

Søndag den 22. oktober. Kulturjam i Øster Assels kirke med kunstudstilling. kl. 13-
15 åbent kirkeloft.

Søndag den 29. oktober kl. 16. Jagtgudstjeneste i Øster Assels kirke og derefter spis-
ning i forsamlingshuset. Et evt. overskud vil gå til »Skjult Nød på Sydmors«.

Tirsdag den 2. november kl. 19.30. Sangcafé i menighedshuset i Vils.

Søndag den 5. november kl. 14. Allehelgensgudstjeneste i Øster Assels.

Torsdag den 17. november kl. 17. Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke. Tante An-
dante underholder. Spisning i menighedshuset i Vils.

Søndag den 3. december kl. 10.15. Adventsgudstjeneste i Vester Assels kirke med 
efterfølgende kirkekaffe.

Torsdag den 7. december kl. 19. Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke. Efter 
gudstjenesten samvær i forsamlingshuset.

Alle helgens dag
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesterne den 5. november, 
hvor vi vil mindes dem, der ikke er her længere. Så uanset, om du har mistet 
i det forgangne år eller for længere tid siden, så kan det være godt at få lov at 
være i sorgens rum. 

Vejerslev kl. 10.15
Øster Assels kl. 14
Navnene på dem, vi har mistet, og som er begravet her i pastoratet i det 

forgangne år vil blive læst op.
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Tlf.: 4097 60 66

IB LARSEN           
          

         
ELSERVICE

Entreprenør

Preben Larsen
Underboring 

og minigravning

Asselsvej 132
7990 Øster Assels

Tlf./mobilnr.

21 22 33 59

P. Sørensen A/S
Asselsvej 166
Ø. Assels
Tlf. 97 76 40 83
www.p-soerensen.dk

Algade 2 • Nykøbing M • TLF. 89 89 56 00

Boligejernes bank
jyskebank.dk/bolig

BjørnePels
27291292 / 21455104
VEJERSLEV MORS
Bjørn Houmann - Kun efter aftale

• Skræddersyede pelse i 
 alle skindtyper
• Omforandringer • Reparationer
• Garvning af minkskind
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Gymnastik-
udvalget i 
Sydmors IF
Vi har i gymnastikudvalget haft lidt ud-
skiftning i løbet af de sidste par år, og vil 
derfor gerne lave en kort præsentation 
af hvem vi er og hvad vi egentlig går og 
laver.

Vi er pt. fem piger i udvalget, og det 
er os, der får gymnastikhjulet til at køre 
i Sydmors IF.  Det er os der er i kulissen, 
og sørger for at der bl.a. bliver fundet in-
struktører til alle vores dejlige gymnaster. 
Vi sørger for at de får de rigtige kurser, 
så I trygt kan overlade jeres børn til dem. 
Planlægning af foreningens gymnastik-
opvisning samt den store gymnastikop-
visning i Nykøbing er også nogle af ud-
valget opgaver. Anne Sophie Thomsen er 
udvalgets meste erfarne kvinde. Hun har 
været med i efterhånden rigtig mange år, 
og har styr på alt det, som vi nye medlem-
mer måske ikke helt har styr på endnu. 
Hun er også selv instruktør for nogle af 
vores gymnaster, og hun kan betegnes 
som en af gymnastikkens ildsjæle. Jeg selv 
kom med i udvalget i 2016, da jeg kom ind 
i bestyrelsen i Sydmors. Jeg er udvalgets 
bindeled til bestyrelsen, men tager selv-
følgelig også del i udvalgets opgaver. Jeg 
må erkende, at jeg er den mest uerfarne, 
når det kommer til gymnastik, men hå-
ber at jeg kan bidrage med andre ting til 
udvalget. Vores tre nyeste medlemmer er 
Cecilie, Emma og Louise, og de har fået 
lov til at præsentere dem selv. 

Cecilie Gregersen:
Mit navn er Cecilie Neergaard Gregersen. 
Jeg blev medlem af SIF’s gymnastikud-
valg sidste år, så jeg har allerede 1 år på 

bagen. Jeg har dyrket gymnastik siden jeg 
var helt lille, gik på Skyum Idrætsefter-
skole årgang 15/16 og dyrker stadigvæk 
gymnastik på ugentligt basis. Min mor 
har været en del af foreningslivet så længe 
jeg kan huske, så nogen ville måske sige, 
at jeg er blevet født ind i det - men jeg har 
helt sikkert stadigvæk meget at lære. Det 
er i øvrigt mig, der står bag facebooksiden 
”Gymnastik i Sydmors IF”. 

Emma Brandhøj:
Jeg hedder Emma Brandhøj Nørgaard, 
er 17 år gammel og går i 2.g på Morsø 
Gymnasium. Jeg bor i Vils og har boet 
her hele mit liv. Da jeg var 2 år gammel, 
startede jeg til mor-barn gymnastik, og 
jeg har gået til gymnastik lige siden. Da 
jeg kom i 7. klasse trænede jeg mit første 
hold her i Sydmors, og har været med til 
at træne næsten hvert år siden. Nu har 
jeg fået den ære at hjælpe til i udvalget, 
og jeg glæder mig rigtig meget til at se 
hvilke oplevelser det bringer!

Louise Glintborg:
Mit navn er Louise Glintborg, jeg er 17 år 
og bor i Blidstrup. Jeg går i 1g på Morsø 
Handelsgymnasium. Jeg har gået til gym-
nastik siden jeg var 3 år og går stadig til 
gymnastik i dag. I 7 klasse var jeg med 
til at træne mit første gymnastikhold her 
i Sydmors IF og har trænet hold hvert år 
lige siden. Sidste år var jeg på Han Her-
red Efterskole, hvor vi også lavede en 
del gymnastik. Nu er jeg kommet med 
i gymnastikudvalget, og det glæder jeg 
mig til at se hvad bringer.  
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Men selvom vi har fået tre friske piger 
ind i udvalget, er der altid plads til fl ere. 
Så skulle der være nogen, som kunne 
have lyst til at blive en del af udvalget 
(eller bidrage på anden måde), er I me-
get velkommen til at kontakte en fra 
udvalget. 

PS. Drenge er også meget velkomne – det 
er ikke kun for piger!

Vi tager altid imod ris eller ros. Så er 
der noget, der undrer jer, så kontakt os 
endelig, så vi kan få en afklaring. Vi tager 
selvfølgelig også gerne imod ros  

På gymnastikudvalgets vegne
Lone Futtrup

Nyt fra gymnastikudvalget
En ny sæson står for døren, og det er langt om længe lykkedes os at få strikket en 
oversigt sammen. Vi er på en gang stolte og lettede over, det er lykkedes at fi nde så 
mange dygtige trænere til at varetage de mange gymnastikhold vi udbyder. Aldrig før 
har tilbuddet været så ambitiøst og omfangsrigt som i år. Vi tror på vores tilbud bliver 
bedre af at vi kun spænder over 2 årgange på de fl este af vores børnehold. Samtidig 
er fl ere forældre kommet på banen som trænere. Det tror vi er mest optimalt hos de 
mindste! Ballet - det er en kategori for sig, som I kan læse om i et af de efterfølgende 
afsnit. Endelig forsøger vi ikke at stjæle hinandens »kunder« i foreningen. Rigtig 
mange børn går til fodbold, og skal have lov til at færdiggøre sæsonen der inden 
gymnastik starter op.  

Der er virkelig tænkt stort - og vi håber at rigtig mange børn og voksne vil benytte 
et af vores tilbud! Kom og vær med fra start og støt op om vores forening og vores 
dygtige og engagerede instruktører!  

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig på 30 29 20 48. 
Med håb om en spændende og udbytterig sæson!
PS.Træner oversigt på forrige side. Anne Sophie Thomsen  

Hallooo!!! - er du klar til den nye sæson?Hallooo!!! - er du klar til den nye sæson?
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Assels Sillerslev 
beboerforening

Kulturjam uge 42
Søndag den 15. oktober kl 14: 

Indvielse og fernisering af udstilling af Mette Pedersens billede.  Arrangeret af Mor-
slands museum. Strømpehusets åbningstider i uge 42. Mandag- torsdag kl 15-17. 
Fredag kl. 15- 19 Lørdag/søndag kl. 13-16

Mandag den 16. oktober:
 Leg og gymnastik. Kaffe og fællesspisning i Blidstrup hallen. Arrangør Sydmors IF.

Torsdag den 19. oktober kl 15- 17 
Åben petanque. Alle er velkommen.

Fredag den 20.oktober kl. 15 - 19
Open by night:  Brugsen – Strømpehuset – Dige – Pyntning af byen med græskar
Fortællecafe Strømpehuset.  Strømpehusets historie kl. 16-17

Lørdag den 21. oktober kl 11 - 16.
Loppemarked i Forsamlingshuset. Kaffe 
og forfriskninger kan købes. Stadeplad-
ser bestilles i Brugsen 50. kr pr plads
Loppemarked og  Maleri udstilling 
af Karianne Sandven på Øster Assels 
skole. 

Søndag den 22. oktober kl 11-16.
Loppemarked i Forsamlingshuset. Kaffe 
og forfriskninger kan købes.
Loppemarked og  Maleri udstilling 
af Karianne Sandven på Øster Assels 
skole. 
Kunstudstilling i Øster Assels kirke
Åben Kirkeloft kl. 13 – 15
Kulturkøbmanden 14 – 16
Limfjordsteatrets fortællerkreds en 
eftermiddag med fortællinger Entre/
kaffe/kage 50,- kr.

Ret til ændringer forbeholdes
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Kridtvejs Planter
Kridtvej 18 • Vils
Tlf. 97 76 63 51

Øster Assels · Tlf. 97 76 40 07 · Fax 97 76 41 07
ÅBEN ALLE DAGE 7.00 - 19.00

Kom ind til Ford i Nykøbing
              og prøv en ny Ford Fiesta…

v/ Kristian Odgaard • Vesterbro 12 • Nykøbing M. • 97 72 12 00
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Assels - 
Sillerslev 
beboerforening

Aktivitetskalender 2017/18
Onsdag den 20. september kl. 17. Sog-

nemøde i Blidstrup om ændringer 
på kirkegården. Vi starter med 
rundgang på kirkegården og der-
efter er der møde og aftensmad på 
Blidstrup Efterskole.

Torsdag den 21. september. Borgerhusets 
årsmøde.

Søndag den 24. september kl. 19. Høst-
gudstjeneste i Vester Assels. Tina 
Siel og Knue Erik Thrane medvir-
ker. Bagefter kaffe i forsamlings-
huset.

Fredag den 29. september. Fællesspis-
ning i Øster Assels forsamlingshus.

Torsdag den 5. oktober kl. 19. Foredrag 
med Sigurd Barrett på Blidstrup 
Efterskole om Tro - Tvivl - Taknem-
melighed.

Søndag den 15. oktober kl 14. Indvielse 
af Strømpehuset og fernisering af 
udstilling med Mette Pedersens 
billeder. 

Uge 42 er der Kultur jam med masser 
af arrangementer. Se særskilt pro-
gram.

Fredag den 27. oktober DM i pløjning på 
Peterslund

Lørdag den 28. oktober DM i pløjning på 
Peterslund

Søndag den 29. oktober kl. 16. Jagtguds-
tjeneste i Øster Assels kirke og der-
efter spisning i forsamlingshuset.

Søndag den 5. november kl. 14. Allehel-
gensgudstjeneste i Øster Assels.

Onsdag den 15. november. Claus Holm 
(kok) i Brugsen.

Søndag den 3. december kl. 10.15. Ad-
ventsgudstjeneste i Vester Assels 
kirke med efterfølgende kirkekaffe.

Torsdag den 7. december kl. 19. Ad-
ventsgudstjeneste i Øster Assels 
kirke. Efter gudstjenesten samvær 
i forsamlingshuset.

2018
Onsdag den 7. marts.  Generalforsamling 

i Beboerforeningen i  V. Assels for-
samlingshus

Onsdag den 4. april. Brugsens general-
forsamling.

Torsdag den 12. – søndag den 15. juli. 
Havnefest i Sillerslev. 
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u er vi snart ved at være i mål med
Strømpehuset. Tagetagen er færdig,
og de første gæster har overnattet i

huset. Det er rigtig godt.
Det har været et langt sejt træk at

nå i mål. Vi har haft fl ere udfordringer,
som med hjælp af samarbejdsvillige og
dygtige håndværkere er blevet løst rig-
tig godt. Men vi havde ikke nået målet
uden de mange frivillige, der har ydet en
kæmpeindsats. 

De udfordringer, der har været, er løst,
så vi får et hus, som vi kan være meget
glade og tilfredse med.

Vi glæder os meget til at vise resultatet
frem søndag den 15. oktober klokken
14. hvor der vil være offi ciel åbning af 

Strømpehuset, fernisering af udstilling 
med Mette Pedersens billeder og rund-
visning i huset.

Huset butikken og galleriet vil være 
åben i uge 42 mandag - torsdag 15 -17, 
fredag 15-19, lørdag/søndag 13-16.

Program for åbning og fernisering
Velkomst v/ Kjeld Bak
Tale v/ Morslands museum
Tale v/ Bygherre og andre
Praktiske oplysninger butikken
Fernisering og rundvisning
Vi håber der dukker rigtig mange op

for at se det færdige resultat. Der vil være 
en lille forfriskning til alle.

Strømpehusets venner v/Kjeld Bak

Status Status 
StrømpehusetStrømpehuset
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Ny sæson i BorgerhusetNy sæson i Borgerhuset
Nu begynder den nye sæson i Borgerhuset i Øster Assels. Nogle aktiviteter her været i 
gang hele sommeren, men mange har haft en pause, så de kan begynde med fornyede 
kræfter i løbet at september.

Styregruppen afholder Årsmøde d. 21. september kl. 19, det er her, du skal møde 
op for at gøre din indfl ydelse gældende, hvis du ønsker ændringer eller nye tiltag. 
Året har vist, at der bakkes op om aktiviteterne, årligt er der ca. 5000 personer gen-
nem huset, det er vi rigtig glade for. 

Styregruppen er vært ved en kop kaffe. Efter årsmødet slutter vi af med BANKO, 
hvor der er mange fi ne gevinster. Styregruppen

UGENS FASTE AKTIVITETER
Mandag:
09:00  Billard (Billard huset)
10:00  Ældre-motion 1 time (Motionsrum-

met)
19:00  Petanque (slutter 30.09 og begynder 

igen 01.03.18)
Tirsdag:
09:00  IT og hygge (Start 3. okt. i IT-huset)
09:00  Billard  (Billard huset))
10:00  Ældre-motion 1 time (Motionsrum-

met)
11:30  Spiseklub for Blidstrup, Sillerslev 

og V. Ø. Assels
          Kun 3. tirsdag i måneden 
13:30  IT og hygge (Start 3. okt. i IT-huset)
19:00  ”Nørkledamer”  (Borgerhuset) Start 

d. 5. sept.
           Herefter hver anden uge altid lige 

uger.
Onsdag:
09:00  Billard (Billard huset) 

09:00  Knipling (Borgerhuset)
14:00  Harmonikaspillerne (IT-huset)
14:00  Omsorg fra oktober til april (Bor-

gerhuset)

Torsdag:
09:00  Billard (Billard huset)
09:00  Ældre-motion 2 timer (Motions-

rummet)
15:00  Petanque 
19:00  Læseklub en gang om måneden
Fredag:
08:00  Dagplejemødre med børn (IT huset)
09:00  Billard (Billard huset)
10:00  Ældre-motion 1 time (Motionsrum-

met)

Søndag:
10:00 Petanque 
19:00  Walkie Banko (Spisestuen)
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MOTIONSCENTER
Åbent uden kode hverdage fra 08:00 til 
14:00
Betaling pr. gang:  20 kr.
HUSK at skrive jer på listen på opslags-
tavlen
Medlemskab tegnes og kode fås hos:
Kim Nonbo tlf.: 4091 2096

  
Pris pr. 1.1.17

1-måneds kort:  125 
3-måneders kort:  250
6-måneders kort:  350
Årskort:  650
Ældremotion:  250
Betaling kan indsættes på konto: 
8122--4561209869

OPLYSNINGER OM AKTIVITETER
Bibliotek: Åbent mandag - fredag fra 8.00 til 14.00
  Tag de ønskede bøger, de leveres tilbage i den røde kasse. 
  Ønsker du at låne bøger, der ikke fi ndes på biblioteket, kontakt
  Jytte Frederiksen, tlf.: 97 76 43 98 eller mail jyttefre@gmail.com 

Billard:  Henvendelse til Ole Haugstrup 24 25 96 90
Harmonikaspillere:  Henvendelse til Jan Nygaard 21 95 33 54 
IT:  Henvendelse til Niels Peter Ravnborg 72 15 73 36
Læseklub:  Henvendelse til Jytte Frederiksen 97 76 43 98
Petanque:  Henvendelse til Gunnar Mogensen 30 27 43 58 
Spiseklub:  Henvendelse til Kirsten Sanders 21 21 30 91
Nørkledamer  (alt håndarbejde): Henvendelse til Kirsten Yde 22 32 15 71
Start d. 5. sept. Herefter hver anden uge (lige uger)

Præstbrostævne 2017
Sommergymnastik er en fast tilbagevendende tradition, som de sidste par år har vokset 
sig større. Over 50 børn fra 0. - 6. klasse benyttede i år dette tilbud. Det er begrænset 
hvor meget man kan nå at lære i løbet af 9 træninger - men resultatet blev virkelig 
godt! Som afslutning havde vi på Sydmors Skole og Børnehus en ”fremvisning” for 
alle skolens elever. Det er en skøn generalprøve når alle dem man kender allerbedst 
sidder og kigger på. Præstbrostævnet satte defi nitivt punktum for sæsonen! Vejret 
var i den grad med arrangørerne i år. Solen var næsten for skarp. For hvad ingen 
havde tænkt på var; at en sort airtrack liggende i fuld sol bliver afsindig varm. Både 
gymnaster og trænere fi k brændt fødderne så vi blev nødsaget til at fi nde et andet 
alternativ. Det har vi aldrig prøvet før Tak til alle gymnaster og instruktører! I gjorde 
det sk… godt. Vi gentager successen igen i 2018! Anne Sophie Thomsen



N A V N E  I  S Y D M O R S  I . F .
BESTYRELSE:
Formand Meiner Nørgaard
Søndenom 9, Emb
7990 Øster Assels
Tlf. 40 45 30 79
meiner66@hotmail.com

Næstformand Karin Boel
Kirkebakken 3, 7980 Vils
Tlf. 21 68 53 05
karinboel@ofi  r.dk

Kasserer Anette Gregersen
Blidstrupmark 12
7990 Ø. Assels
Tlf. 28 60 41 37
k.gregersen@altiboxmail.dk

Sekretær Poul Overgaard
Skovkrogen 18, 7980 Vils
Tlf. 97 76 75 69
po@sydmors.dk

Hanne Poulsen
Åkrogen 2, 7980 Vils
Tlf. 97 76 73 87/ 30 89 57 73
hhp@sydmors.dk

Lone Futtrup
Næssundvej 135
7980 Vils
Tlf. 61 79 21 23
lonefuttrup@gmail.com

Birgitte Gregersen
Ringsborgvej 4
7980 Vils
Tlf: 40 47 56 06
bg@hama.dk

SPONSORUDVALG:
Meiner Nørgaard  ..... 40 45 30 79
Mette K. Pedersen  ... 20 33 43 41
Lisbeth Pedersen  ..... 97 76 44 73
Lone Poulsen ............. 97 76 76 08
Ole Bak ....................... 97 76 66 88
Astrid Kallestrup ...... 23 21 66 29

SYDMORS NYT:
Mette K. Pedersen .... 20 33 43 41
Marianne H.
Ringgaard .................. 23 21 66 31
Søren Poulsen ........... 21 42 73 87
Kirsten Mogensen .... 97 76 44 29

SENIORFODBOLD 
UDVALG:
Karin Boel .................. 21 68 53 05
Jonas Rytter ............... 60 19 75 54
Benjamin Kibsgård ... 30 25 43 94
Michael Glintborg .... 23 25 84 52
Niels Møller .............. 28 99 95 29
Tue Jespersen ............ 29 90 45 34

SYDVESTMORS 
UDVALGET:
Hanne Poulsen.......... 30 89 57 73
Karin Boel  ............... . 21 68 53 05
Lisbeth Glintborg  .. . 97 76 44 61
Michael Mouritsen  . .30 61 59 51
Lisbeth Kalhave…….60 17 90 78
Gitte Brochmann ...... 40 47 56 03

KETCHERSPORTS UDVALG:
Lone Futtrup ............. 61 79 21 23
Hardy Hellegaard .... 97 76 72 66
Flemming Borg ......... 97 76 73 78
Poul Martin Sloth..... 51 60 85 90

PETANQUEUDVALGET:
Karin Boel .................. 21 68 53 05
Gunnar Mogensen ... 97 76 44 29
Anni Nielsen ............. 29 87 13 10
Aase Lillelund Jensen  97 76 73 20

BANEGRUPPE:
Poul Overgård .......... 21 69 16 94
Flemming Møller ...... 97 76 70 83
Svend Nyby............... 97 76 70 49
Bjarne Hansen ........... 51 78 18 09
Egon Sørensen .......... 97 76 70 32
Bjarne Sejersen .......... 21 12 58 15

JULESTÆVNEGRUPPE:
Poul Østergaard ....... 97 76 74 75
Meiner Nørgaard ...... 40 45 30 79
Hanne Poulsen.......... 30 89 57 73
Søren Poulsen ........... 21 42 73 87
Bente Trans ................ 51 55 11 19
Benjamin Kibsgård ... 30 25 43 94 

KAMPFORDELER:
Poul Overgaard ........ 21 69 16 94
kampesydmors@sport.dk

GYMNASTIKUDVALG:
Lone Futtrup ............. 61 79 21 23
Anne Sofi e Thomsen 97 76 40 87
Cecilie Gregersen ..... 42 96 27 92

KLUB FRIVILLIG:
Birgitte Gregersen .... 40 47 56 06
Gitte Møller ............... 23 43 00 56
Hanne Nyby Jensen . 21 22 27 29
Heidi Djernis ............. 60 16 40 23

KLUBBEN:
Birgitte Gregersen .... 40 47 56 06
Karin Boel .................. 21 68 53 05

SYDMORS FRITIDSCENTER:
Sydmors Grill i Vils .. 97 76 74 47

KONTINGENTOPKRÆVER:
Anette Gregersen...... 28 60 41 37 
k.gregersen@altiboxmail.dk

Sydmors Nyt udgives af:
Sydmors. IF – stiftet i 1972.
Oplæg 1650 eksemplarer.
Tryk: Typographic

Hjemmeside:
www.sydmors.dk

Facebook:
www.facebook.com/SydmorsIF

Deadline 
Næste deadline til 
Sydmors Nyt er fre-
dag d. 12. januar 2018. 
- Håber alle vil over-
holde datoen, da pro-
duktionsplanen for 
bladet ellers vil skride. 
Bladet skulle gerne 
ligge i din postkasse 
onsdag den 31. januar. 
Stof til bladet kan 
mailes til Søren Poul-
sen: sp@sydmors.dk
Tak for hjælpen!  

Med venlig hilsen
 - Bladudvalget


