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Hjertesprog
Johannes 3, 16-21

Kirkens første historiker hedder Lukas. Han
har skrevet to af bøgerne i Det Nye Testamente: Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger.
Lukasevangeliet er bygget på alt det, han
vidste og havde hørt om Jesu liv og prædiken. At han er historiker og forsøger at få
styr på tingene, ved vi fra nogle meget velkendte linjer fra hans hånd:
”Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning,
som skete, mens Kvirinius var landhøvding i
Syrien..” – denne indledning til juleevangeliet oplyser temmelig meget om tid, sted og
personer, så vi får indtryk af, at det vi hører
ikke bare er fri fantasi.
Apostlenes Gerninger skildrer den kristne
menigheds tilblivelse og første år og slutter sin beretning med Paulus’ ankomst til
Rom.
Det er et ensidigt og temmelig tendentiøst
skrift. Paulus er i den grad den store helt, at
Lukas næsten glemmer at omtale de andre
apostle og deres missionsvirksomhed. Den
må have været meget betydelig, når vi tænker på, hvor rivende hurtigt kristendommen
bredte sig i landene omkring Middelhavet
de første årtier efter den første Pinse.
Men ingen historiker er neutral, så det skal
vi heller ikke forlange af Lukas. Hans beretning i Apostlenes Gerninger er den eneste
kilde til den første menigheds historie, og da
den historie begynder med Pinsedag, er det
da heller ikke så mærkeligt, at der blandt de
to pinsedages tekster er hele fire fra Apostlenes Gerninger.
Pinsedag hørte vi om den hændelse, vi
kalder pinseunderet: ”Og med ét kom der fra
himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den
fyldte hele huset, hvor de sad..”

Og i dag har vi hørt et stykke af Peters
prædiken, et eksempel på den ældste menigheds lære og forkyndelse, hvor det allerede fra begyndelsen bliver slået fast, at
den ikke er forbeholdt folk med jødisk baggrund, men er for alle folk.
Det er umuligt at give en forklaring på, ja,
ikke engang en beskrivelse af, hvad der
skete den første Pinsedag. Men der er ikke
tvivl om, at det der skete var af overvældende betydning, fordi pinsebegivenheden
forkyndte evangeliet om Jesu liv død og opstandelse som virkeligt for dem - ikke blot
sådan at forstå, at de vedkendte sig, at det
var sket, men sådan at de nu vidste, at Gud
ved sin ånd var dem helt nær i ordet om, at
så højt elskede Gud verden, så højt elskede
Gud menneskene, at han gav sin søn, for at
vi ikke skal fortabes.
De ord blev så virkelige og nærværende,
at apostlene måtte fortælle om det. Derfor
åbnede de de lukkede døre og gik ud i byen
og forkyndte det budskab for alle folk.
Sådan som vi hører det beskrevet, tyder
meget på, at den første menighed også opfattede begivenheden sådan, at den havde
noget med sproget og sprogene at gøre: Det
så ud som om en gammel drøm om menneskehedens enhed og enighed nu var gået
i opfyldelse.
Alle kunne forstå og alle var fælles.
Verden var dengang lige så splittet, som den
er nu, og den splittelse gav den gamle myte
om Babelstårnet en forklaring på: da menneskene i deres hovmod ville gøre sig til verdensherskere og begyndte at bygge et tårn
så højt, at det nåede helt op i Guds himmel,
så forvirrede Gud deres bestræbelser ved
at blande deres sprog, så de ikke længere
forstod hinanden og derfor ikke længere

evnede at arbejde sammen om deres himmelstormende projekt,
Og sprogene blev ved med at være et
grænseskel, man ikke kunne komme over,
for sprog er ikke blot ord og lyde, sprog er
et folks hele liv, også kulturelt og religiøst.
Nok kan man lære et fremmed sprog, men
netop fordi sproget er udtryk for hele ens
væsen, bliver det tillærte ved med at være et
fremmed sprog, og derfor synger vi da også:
”modersmål er vort hjertesprog, kun løs er
al fremmed tale”. – Ikke for at foragte fremmede sprog, dem kan vi ikke undvære, hvis
vi vil have med andre folk og andre kulturer
at gøre, men hvis vi skal tale om det vigtigste, det som har med hjerte og tro at gøre, så
er det fremmede sprog for løst.
Derfor er det, at danske udvandrere fastholder fadervor på dansk, salmerne på dansk
og sangene fra højskolesangbogen på dansk
flere slægtled efter, at deres dagligsprog er
blevet engelsk eller spansk – for ”modersmål
er vort hjertesprog”.
Meget tyder på, at den første kristne menighed forstod pinsebegivenheden sådan,
at babelsmyten nu var vendt på hovedet,
og sprogets enhed var vendt tilbage til jorden, så menneskene kunne gå i gang med at
bygge det nye gudsrige.
De begyndte med at ændre deres livsførelse. De solgte deres ejendele og delte ud
til de fattige og forsøgte at realisere det
gamle ideal, at enhver yder efter evne og
nyder efter behov. Vi kan kalde det kristelig
kommunisme, som i vækkelsesperioder har
været forsøgt. Og vi ved da også fra vores
egen menigheds tidlige historie, at der var
en bemærkelsesværdig vilje til at ofre meget
på fællesskabet, selv om de ikke gik så vidt
som den første menighed i Jerusalem. Og
det gjorde de klogt i.
For eksperimentet med kristen kommunisme gik ikke. Sådan noget går nemlig aldrig, fordi det bygger på den misforståelse,
at himmeriget allerede er oprundet på jorden og at man kan afsondre sig fra verden
og se bort fra dens realiteter.
Som den hæderlige historiker Lukas er,
fortæller han, at drømmen brast, at de begyndte at blive uenige, at de begyndte at
gøre forskel i menigheden, sådan at de
nyomvendte med hedensk baggrund blev
behandlet dårligere end de jødiske kristne.
De blev uenige om madens fordeling og meget andet. Derfor blev de nødt til at lave en


ledelsesstruktur – i begyndelsen havde der
ingen ledelse været. Man fik en arbejdsdeling med diakoner, præster og efterhånden
biskopper og lagde dermed grunden til den
kirkestruktur, som blev den dominerende
op gennem kirkehistorien.
Det var altså hverken sprogets enhed eller
den kristne kommunisme, der var pinsens
mening. Det var heller ikke tungetalen, som
Lukas bruger til at benævne det forunderlige
og glædelige, at apostlene forkyndte evangeliet om den opstandne for alle folkeslag.
Skønt tungetalen ret beset må være en
biting i den fortælling, så er det ikke desto
mindre blevet den alt dominerende hovedsag for den hastigst voksende kristne
bevægelse i vor tid, pinsebevægelsen eller
pinsemissionen og en afart deraf, Den apostolske Kirke. I Afrika og i Sydamerika breder pinsebevægelsen sig med lynets hast på
den overbevisning, at ekstase, tungetale, åndemaneri er pinsens indhold og evangeliets
redskaber.
Men alt det er udenværker. Der er ganske
vist en såkaldt karismatisk retning indenfor
den ev.-lutherske kirke, som finder, at vi kan
lære noget af pinsebevægelsen – for der er
mere begejstring og gang i den dér. Og det
er der helt sikkert!
Men Helligånden kom ikke for at give apostlene en religiøs oplevelse, men for at give det
ord, de var sat til at forkynde, kraft, så det
lod sig tro, at vi er syndere, som alene må
leve af Guds tilgivelse – eller som evangeliet
udtrykker det:
”Således elskede Gud verden, at han gav sin
Søn, den enbårne, for at hver den, der tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv!”  
De ord kalder vi ”Det lille Evangelium”,
fordi de få ord koncentrerer alt, hvad det
store evangelium forkynder. At Guds kærlighed til verden er sandheden om os og til
os, kan hverken sandsynliggøres eller demonstreres, det er alene en sag for Helligånden, sandhedens Ånd, kærlighedens Ånd,
som lader os vide, at ligesom vi har indfødsret i vort fædreland, således har vi, skønt vi
bor på sletten, også indfødsret i det høje.
							
		
Amen

Oddvar Torsheim, f. 1938, norsk maler og grafiker: ”Kirke på pinsetur”, 2000.
Olie på lærred, 100 x 160 cm. Privateje.


Morsø Frimenigheds årsmøde
Beretning for 2007
v. Egon Vestergaard, Glyngøre

Generelle bemærkninger

Jeg har for nylig i dagspressen set, at en biskop er fremkommet med et forslag om at
afskaffe menighedsrådsvalgene og i stedet
for at erstatte dem med generalforsamlinger.
Nej, svarer en anden biskop, Folkekirken
skal ikke være en forening, idet kirken rækker langt videre end til en foreningsdannelse.
Men biskoppen kan jo blot skele lidt til
Morsø Frimenighed for så vil han se, at kirken godt kan drives som en forening, hvilket den jo har kunnet her på stedet siden
1871, og at Frimenigheden stadigvæk lever
og har det godt, kan jo bl.a. ses på et arrangement som det her i aften samt ved forskellige andre arrangementer og ved gudstjenester, hvor folk jo møder trofast op, hvilket er
dejligt at se.

Menigheden

I det forløbne år har Menighedsrådet vedtaget et nyt regulativ for opkrævning af medlemsbidrag således, at opkrævningsprocenten skal være ens for alle medlemmer fra
og med 2009. Efter de nuværende forhold er
den udregnet til at blive på 1,1 % af den skattepligtige indtægt.
Det skal ses ud fra det synspunkt, at det
må være i Frimenighedens interesse, at alle
betaler efter indkomst, da det må være det
mest retfærdige. Det har da også været et
krav siden 1996, at man skulle give tilladelse
til at indhente indkomstoplysninger for at
opnå medlemskab.
Som følge af ændring af ligningsloven og
skattekontrolloven, er det blevet pålagt
Morsø Frimenighed at oplyse til SKAT, hvad
medlemmerne betaler i bidrag til Frimenigheden. Af loven fremgår det ligeledes, at det
er en betingelse for fradrag på selvangivelsen, at medlemsbidraget er indberettet til
SKAT. Der er dog den undtagelse, at den enkelte bidragsyder, kan pålægge menigheden
ikke at indberette bidraget til SKAT, men så
kan bidragsyderen heller ikke trække beløbet fra på selvangivelsen.
Da vi fremover skal indberette medlemsbidrag til SKAT på hvert enkelt medlem, skal


vort medlemskartotek ændres, så der kun
er et navn pr. nummer, mod som det er nu,
hvor ægtefæller er på samme nummer.
Dette har medført, at alle indbetalinger,
som hidtil at været tilmeldt PBS (betalingsservice) er blevet slettet. Men vi opfordrer
til, at man igen tilmelder sig denne service i
sit pengeinstitut.
Vi har CPR oplysninger på alle, der har forpligtigelseskontrakter og på alle, som har
givet tilladelse til indhentning af indkomstoplysninger.
Men der er mange (ca. 500) medlemmer,
som vi ikke har fuld CPR oplysninger på.
Det har givet store hovedbrud for kasserer
og forretningsfører. Vi har derfor valgt at
udsende en skrivelse med anmodning om
CPR oplysninger på sidstnævnte medlemmer og evt. børn. Vi håber, at I vil være kassereren behjælpelig og fremsende disse oplysninger.
I andre valg- og frimenigheder har alle medlemmer forpligtigelseskontrakter og har dermed givet tilladelse til at indhente oplysninger om den skattepligtige indkomst. Herved
er der fuldt fradrag for det indbetalte bidrag.
Således vil det fremover være en økonomisk
fordel for medlemmerne i Morsø Frimenighed at tegne forpligtigelseskontrakt.
Endelig kan man vel også sige, at det heller ikke er særlig tidssvarende, at forretningsudvalget hvert år skal fastsætte bidraget efter skøn på de medlemmer, som ikke
har givet tilladelse til at indhente oplysninger om indkomst.
Derfor udsendes der til efteråret et tilbud
til alle uden forpligtigelseskontrakt om at
tegne en sådan, og dermed give tilladelse til
at indhente skatteoplysninger. Det er vores
håb, at rigtig mange vil tage imod dette tilbud.

Kirke og præstegård

Kirkerestaureringen er tilendebragt, men
vi følger løbende resultatet heraf. Der er
opstået en revne i gulvbelægningen ved
døbefonden, ligesom der er en revne i gulvbelægningen oppe i koret. Begge steder angiveligt som følge af, at gulvet har ”sat sig”,
og det er vurderingen, at gulvet skal sætte
sig helt, inden vi foretager en reparation.
I koret i østgavlen er der fugtindtrængen,
angiveligt som følge af utætheder ved spirene, hvorfor det er besluttet at iværksætte

reparation af østgavlen bl.a. med kobberinddækning af spirene. Vi håber derved, at få
løst problemet sammenholdt med, at spirene vil komme til at fremstå som de øvrige
spir på kirken.

Punkt 2: Etablering af tekøkken og toilet/
handicapvenligt toilet ved nuværende indgang/garderobe samt ved udførelse af tværfløj ved nuværende garage og etablering af
ny dobbelt carport.

En af de næste opgaver vi står overfor er en
fremtidssikring af præstegården og konfirmandstuen. Der er problemer med at
opvarme konfirmandstuen angiveligt som
følge af dårlig isolering. Erik Overgaard har
oplyst, at han på kolde vinterdage er nødt
til at skrue radiatorerne op på fuld styrke
dagen før konfirmandundervisning, og så
kan der alligevel kun blive 19 grader i rummet, når han starter konfirmandundervisningen.
I mange år har der været problemer med
præstegårdens kælder, som 2 gange i løbet
af en ca. 10-årig periode er blevet oversvømmet af overfladevand, som er trængt ind
gennem kældernedgangen med store skader på inventaret til følge. Det er selvfølgelig
uacceptabelt.
Desuden er der problemer med, at der
trænger fugt ind gennem kældermuren og
vand ind ved lyskasserne. Fugtskaderne er
udbedret, og der vil blive isat nye vinduer
og efterfuget i lyskasserne, ligesom der er
isat tilbageløbsventiler i forbindelse med
pumpen i gården. Med disse tiltag håber vi,
at vi i hvert fald foreløbig har løst problemerne med kælderen.

Punkt 3. Nyindretning af køkken/alrum.

Med henblik på en mere langsigtet løsning
vedr. Præstegården og få belyst, hvad der
evt. kan gøres for at fremtidssikre den, blev
det hen over efteråret besluttet at lade arkitekt Erik Sørensens tegnestue gennemgå
bygningen og fremkomme med forslag til
forbedringer. Han fremkom herefter med
sine forslag, som han delte op i 7 punkter
og anførte, at forbedringerne kunne foretages punkt for punkt over en årrække. Man
kunne også undlade nogle punkter og endelig kunne det hele foretages på en gang.
De 7 punkter er som følger:
Punkt 1. Udskiftning af vinduer/døre i
Præstegården inkl. kælder og kontorfløj
med nye elementer, der alle forsynes med 2
– lags energiglas, ligesom der udføres nye
isolerede brystningspartier ved de enkelte
vinduer.

Punkt 4. Nyindretning af 2 badeværelser.
Punkt 5. Udskiftning af tæppebelægning.
Punkt 6. Frigravning af kælderafsnit og
etablering af omfangsdræn og montering af
drænisolering.
Punkt 7. Udskiftning af nuværende tegltag.
Det er Menighedsrådets opfattelse, at vi
ikke behøver at foretage alle de forbedringer, som arkitekten har nævnt, og at det hele
ikke skal foretages på en gang, men at det
skal foretages i etaper over en årrække således, at finansieringen stort set kan klares
over driften.
Menighedsrådet er af den opfattelse, at
punkt 1 med udskiftning af døre og vinduer
er mest påkrævet, idet det er oplyst, at der
i brystningspartierne under vinduerne slet
ingen isolering er. Ved at isolere og sætte
energiglas i vinduerne opnår vi en energibesparelse og dermed også en besparelse på
varmeregningen. Det er anslået, at punkt 1
vil koste ca. 446.000 kr. + moms. Vi har stort
set pengene til det, idet der i regnskabet er
afsat 400.000 kr. til istandsættelser.
Herefter er det Menighedsrådets opfattelse,
at vi skal se på pkt. 2: udfærdigelse af separat te-køkken, toilet, handicapvenligt toilet,
dobbelt carport mv. således, at vi i fremtiden ikke behøver at bruge Præsteboligens
køkken ved arrangementer i konfirmandstuen. Etablering af pkt. 2 vil anslået koste
ca. 720.000 kr. + moms.
Ud fra det foreliggende indstiller Menighedsrådet derfor til Årsmødet, at vi påbegynder istandsættelse af Præstegården i
løbet af det kommende års tid med punkt
1 - efterisolering og udskiftning af vinduer
og døre, og at vi herefter, når der er plads i
budgettet til det påbegynder pkt. 2 – etablering af te-køkken mv.



Menighedsrådet lytter gerne til tilkendegivelser fra Årsmødet derom.
I efteråret blev det besluttet at installere
automatisk ringning, idet der var plads
til det i budgettet sammenholdt med, at
det ville være en arbejdsbesparelse for graverne,
som i forvejen var hængt godt op. Den automatiske
ringning blev taget i brug hen over vinteren,
og den fungerer tilfredsstillende.

Arrangementer

Som noget nyt blev der fremskaffet et filmforevisningsudstyr til brug i konfirmandstuen, og der har i vinterens løb været afholdt en studiekreds med titlen. ”Filmen
– nutidens kunstart”, hvorunder Erik Overgaard har vist 6 forskellige spillefilm. De
fleste aftener har været pænt besøgt. Et godt
initiativ i det hele taget.
Ligeledes har der også hen over vinteren
været 6 foredragsmøder i konfirmandstuen,
hvor Erik Overgaard har sørget for et varieret
program med forskellige foredragsholdere.
Disse aftener har også været godt besøgt.
Af musikarrangementerne i kirken skal
nævnes, at professor Anne Øland den 16.
juni holdt koncert. Der var tale om en klaverkoncert til en fuld kirke.
Ved høstgudstjenesten den 30. september
medvirkede Tødsøkoret.
Den 12. november var der koncert med den
amerikanske sangerinde Jennifer Rose. Der
var tale om et dejligt genhør, idet hun havde
givet koncert ca. 2 år tidligere. Selv om det
var dagen før folketingsvalget, var koncerten godt besøgt.
Endvidere arrangerede Karen Vestergaard en ”vi synger julen ind aften” med Øster
Jølby Friskoles kor.
Morsø Teaterkreds har afholdt 2 koncerter
i kirken. Thy Masterclass afholdt koncert
sidst på sommeren. Efter koncerten kunne
man i en artikel i Jyllands Posten læse, at
kirken efter restaureringen ”forærer musikerne klag, fylde og styrke i en overvældende grad”. Så det var jo dejlig læsning.
Desuden afholdt teaterkredsen en julekoncert med Marianne Mortensen og Michael Vesterskov.



Personale
Else og Karl Krogh, der har stået for kirkerengøringen sagde op til den 011207. Vi siger
dem tak for godt og trofast arbejde. I stedet
for har vi ansat Betty Hedegaard.
På grund af manglende tid anmodede Lisbeth Dalgaard Nielsen om at udtræde af
Menighedsrådet ved konstitueringen i juni
måned. I hendes sted indtrådte 1. suppleanten Maybritt Aachmann. Vi siger tak til
Lisbeth Nielsen for hendes arbejde i Menighedsrådet. Vi fik også brug for 2. suppleanten Henning Poulsen, der indtrådte i Menighedsrådet i stedet for Flemming Krog.

Tak

Fra Karen og Svend Rughave har menigheden modtaget et gavekort med forslag om,
at der anskaffes kørestol til kirken til dårligt
gående. Det er sket, og der står nu en sammenklappelig kørestol i våbenhuset. Tak for
det.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak
til hele staben af personale for en upåklagelig indsats i det forgangne år.
Også en tak til menighedsrådet for godt
samarbejde.

Regnskab for 2007

Forretningsfører Svend Krarup forelagde
det reviderede regnskab (trykt i Ansgarsbladet, marts 2008). Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Efter indtægter på 2.539.888 kr., hvoraf
medlemsbidrag udgør 1.986.603 kr., og udgifter på 2.490.339 kr. blev årets resultat et
overskud på 49.549 kr. Til belysning af resultatet blev det nævnt, at der er udgiftsført
400.000 kr. til fremtidigt vedligehold.
Status balancerer med 1.870.119 kr. Passiver udgør 600.266 kr. Formuen pr. 1. januar
2007 udgjorde 1.160.404 kr. – efter tillæg af
årets overskud er formuen pr. 31. december
2007 1.209.853 kr.
Den samlede gravlegatbeholdning er
4.611.746 kr.

Valg til menighedsrådet

Ferie

Efter tur afgik Elly Bovbjerg, Øster Jølby,
Kristian Ringgaard, Fredsø, og Maybritt Aachmann, Øster Jølby.
Efter skriftlige forslag og skriftligt valg
blev Elly Bovbjerg, Kristian Ringgaard og
Maybritt Aachmann genvalgt.
Suppleanter blev Arne Sandal, Bjergby, og
Carl Edvard Boll, Øster Jølby.
Som revisor genvalgtes Jens Bukh, Sundby.

Erik Overgaard holder sommerferie man.
14/7 – man. 4/8.
Henvendelse til Erik Lau Jørgensen, Nykøbing M., tlf. 97 71 01 51.
Gudstjeneste søn. 20/7: Erik Lau Jørgensen
Gudstjeneste søn. 27/7: Annie Krog Foldager

Menighedsråd og udvalg

Da der ved redaktionens slutning ikke har
været holdt konstituerende møde, vil konstituering og udvalg blive oplyst i Ansgarsbladets septembernummer.

Sommermøde

Lørdag d. 14. juni
Kl. 14: Gudstjeneste v. Dr. theol. Ole Jensen,
Boddum
Kl. 15: Kaffe i præstegården / haven
Foredrag af Ole Jensen:
            ”Hvordan mit livssyn blev formet”
Ole Jensen, der er en efterspurgt folkelig
foredragsholder, vil se tilbage på, hvordan
hans livssyn er blevet formet i mødet med
mennesker og strømninger i forskellige
sammenhænge: som ung universitetslærer
i Århus, som professor i dogmatik i København, som domprovst i Maribo, som forstander for Grundtvigs Højskole Frederiksborg
og som rektor for Præsternes Efteruddannelse.
Ole Jensens forfatterskab er ganske omfattende – eks. ”I vækstens vold. Økologi og
religion” (1976). ”Lifligheds magt. Prædikener” (1982). ”Dansk kristendom. En folkebog om kirken” (1983). Medudgiver af K.E.
Løgstrups efterladte værker. Sidst, men ikke
mindst skal nævnes den meget roste ”Historien om K.E. Løgstrup” (2007).

Konfirmandforberedelse
Konfirmandforberedelsen begynder
tirsdag d. 26. august kl. 7.40.
Dåbsattest medbringes.

Kirkelige handlinger

Dåb
9/3:
		
		
21/3:
		
		

Lukas Nielsen Zacho
s. af Tanja Nielsen og Klaus Zacho,
Nykøbing M.
Marie Søndergaard Nielsen
d. af Esther og Kim Nielsen,
Nykøbing M.

Bryllup
17/5: Mette Bukh- og Brian Hedegaard,
		
Nykøbing M.
Begravelse
10/3: Laurids Bukh Jakobsen,
		
Nykøbing M., 64 år
14/3: Kirstine Sandal Kortegaard,
		
Flade, 83 år
		
Karen Østergaard Pedersen,
		
Vejerslev, 86 år
19/3: Inger Holst,
		
Fårtoft, 74 år
22/3: Svend Thøgersen,
		
Bjergby, 95 år
4/4: Mariane Sørensen,
		
Øster Jølby, 87 år
8/4: Kirstine Bech Odgaard,
		
Øster Jølby, 90 år
25/4: Esther Blaabjerg Steffensen,
		
Ølgod, 87 år
29/4: Tage Georg Christian Mejniche, 		
		
Øster Jølby, 84 år
22/5: Laurits Steffensen,
		
Nykøbing M., 75 år

Udflugt 21. august kl. 10

- til Holstebro og Lystbækgaard v/Ulfborg.
Nærmere program og tilmeldingsliste
lægges frem i våbenhuset.
Pris: 275 kr.



Returneres ved varig adresseændring

Afsender:
Morsø Frimenighed
Annettesvej 4
7950 Erslev

Menighedsrådet:

Egon Vestergaard, formand, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev
E-mail: egonvestergaard@hotmail.com
Poul K. Heide, næstformand, kirkeværge, Solbjergkær 11, Solbjerg, 7950 Erslev
Elly Bovbjerg, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Gunnar J. Bæk, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev
Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby
Henning K. Poulsen, Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev
Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M.
Maybritt Aacmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev
Præst:
Kasserer/
forretningsfører:
Organist:
Kirkesangere:
			
Graver/
kirketjener:
Ansgarshjemmet:

Erik S. Overgaard, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev
E-mail: erik@keovergaard.dk

Tlf. 97 74 10 14

Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev
Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev
Jens Borg, Kæret 5, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev
Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev.
Peter Madsen, Præstbrovej 325, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 14 16
Tlf. 97 73 16 96
Tlf. 97 74 10 38
Tlf. 97 74 60 12
Tlf. 97 74 16 95
Tlf. 97 74 13 36
Tlf. 99 70 65 15

Gudstjeneste
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag



Tlf. 97 73 16 96
Tlf. 97 74 12 01
Tlf. 97 74 00 38
Tlf. 97 74 16 09
Tlf. 97 74 14 16
Tlf. 97 76 22 22
Tlf. 97 74 18 87
Tlf. 97 76 10 29
Tlf. 97 74 17 52

08. juni
14. juni
22. juni
29. juni
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli
3. august
10. august
17. august
24. august
31. august
7. sept.

kl. 10
kl. 14
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
ingen
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10

Ole Jensen. Sommermøde
Konfirmation
Kirkebil
Erik Lau Jørgensen
Annie Krog Foldager
Kirkebil

Kirkebil

Gudstjeneste på
Ansgarshjemmet:
2. tirsdag i hver måned kl. 14.

Kirkebil bestilles på
tlf. 97 72 47 11.
Kundenr. 7111 skal
oplyses.

