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... og han løb dem i møde
Uddrag af prædiken på 3. søndag efter Trinitatis
En forkælet tid er blevet så vant til, at bare
man siger ”undskyld”, så kan man tillade
sig, hvad det skal være. Så har man nærmest automatisk ret til tiltalefrafald, og livet formodes at gå videre, som om intet var
hændt.
Lægger vi den tankegang ind i lignelsen om
den fortabte søn, så står fortællingen i fare
for at tabe den provokation, som den vitterligt er.
Den er så provokerende, at kun en selvoptaget generation kan bilde sig ind, at den
handler om, hvordan det går til i vort liv.
For ærligt talt: ingen kan forvente, at nogen
handler så storsindet, som lignelsens far.
Medmindre altså, at det er kærligheden, der
taler, Guds kærlighed, og menneskers kærlighed, som er en afglans heraf. Den kærlighed, som tror alt, overvinder alt og tåler alt
- selv en selvoptaget og uforskammet søn,
der opførte sig, som om faderen var død,
selv om han stod lyslevende foran ham,
da han frækt forlangte det, der ikke tilkom
ham.
Den anden bror, ham der blev derhjemme
og rettede sig efter reglerne, ham har vi
vænnet os til at se på som en sur regelrytter, der ikke kan unde hverken sin far eller
sig selv at glæde sig over, at broderen, som
var død, var blevet levende igen. Men hvis
storebroderen har surmulestatus, så har vi
det alle, for når det kommer til stykket, så
kan vi lettest spejle os i ham.
Om han overvinder sig til at gå ind og feste
med de andre, eller om han bliver udenfor

med sin retfærdige harme, det giver lignelsen ikke noget svar på - det svar er det op til
os at give. Ville vi i hans sted overvinde os
til at gå ind?
Det gode ved fortællingen er, at den har en
åben slutning. Vi ikke kan lade være med
at digte videre på den. Hvad skete der så?
Hvad gjorde den ældste bror? Gik han ind
til festen, eller blev han udenfor?
Måske den slutter sådan: ”Så gik den ældste
bror ind i huset og omfavnede sin bror og sin far,
og de festede alle til solen stod op!”
Det er den ”pæne” og korrekte slutning,
som Lukas lægger op til, at vi skal nå frem
til. Men det er ikke en slutning, som anerkender, at vrede og hævnfølelse er ukontrollable følelser som i den slutning, der nu
følger: ”Så tog den ældste søn en kniv, gik ind
i huset og slog sin bror ihjel. Faderen blegnede,
kvinderne græd, og den ældste søn løb ud i mørket, og de så ham aldrig mere!”
Dermed ender historien som en grusom
tragedie af shakespearske dimensioner og
som en gentagelse af fortællingen om Kain,
der slog sin bror, Abel, ihjel.
Men midt mellem den pæne og den tragiske
version er der også denne: ”Så gik faderen ind
i huset, men den ældste søn blev udenfor, for han
var vred og ville ikke gå ind. Næste dag rejste
han til et land langt borte. Der samlede han sig
ved hårdt arbejde en formue. Han fik kone og
børn og kvæg og havde overflod.
Da gik han i sig selv og tænkte: ”Mon min far
kommer forbi og glæder sig over min lykke?”
Hver dag når den ældste søn var ude på marken så han efter sin far, men han kom ikke. Da

der var gået mange år, besluttede den ældste søn
sig for at rejse hjem. Han pakkede alle sine ejendele sammen og brød op rejste hjem for at forsone
sig med sin far.”
Også den slutning kan vi digte videre på.
Var den gamle far levende endnu, da han
nåede hjem? Blev de forsonede?
Vi ved det ikke. Men som vi hørte, at faderen tog imod den yngste søn, som også
var fortabt, så er evangeliet, at også da den
ældste søn vendte hjem, løb faderen ham i
møde, allerede da han så ham langt borte.

For sådan er det med Jesu lignelse. Den fortæller om, hvor anderledes det går til i Guds
rige. Den fortæller om Gud, der løber begge
sine sønner i møde - ham, som i sin frihedstrang var gået fortabt på sin fars regning og
ham, som gik fortabt i sin rethaveriskhed
- Gud løber dem begge i møde og siger: alt
mit er dit!
							
		
Amen

Niels Larsen Stevns (1864 – 1941): ”Den fortabte søn”, 1919.
Olie på lærred, 120 x 120 cm. Altertavle, Bredstrup Kirke.



Morsø Frimenigheds årsmøde
Beretning for 2006
v. Mogens Foldager, Bjergby
Generelle bemærkninger
På forrige årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder opstod der en debat
omkring formandens beretning, som var affødt
af Kurt Andersens indlæg med afsæt i Jyllands
Postens 12 tegninger. Med vanlig utvetydighed
slog han sin mening fast, hvilket faldt nogle af
deltagerne for brystet.
Den efterfølgende debat mundede ud i en
diskussion om, hvorvidt formandens beretning
skulle godkendes og som sådan afspejle foreningens holdning, eller blot tages til efterretning. De
fleste indlæg støttede den opfattelse, at foreningens formand ikke skulle fratages sin frihed til at
lave en beretning, der afspejler hans holdning til,
hvad der aktuelt er til debat.
Man kan vel ikke afvise, at en lignende debat
kunne opstå på vores årsmøde. Uden det direkte
er anført i vedtægterne, er der hos os opstået
den tradition, at vi i princippet har beretninger,
hvor menighedsrådets formand beretter om årets
praktiske forløb og præsten beretter om de kirkelige aspekter. Men det er jo ikke ensbetydende
med, at alle kommende formænd vil lade sig nøje
hermed – eller for så vidt at en kommende præst
ønsker at komme med indlæg på årsmødet.
Spørgsmålet er jo også, om ikke valget at holde
”årsmøde” i stedet for at afholde ”generalforsamling” er den afgørende forskel, der giver formanden en frihed til at fremlægge en beretning, der
alene skal tages til efterretning.
En beretning, der skal godkendes, må nødvendigvis afføde en konsekvens, såfremt den ikke
bliver godkendt.

Menigheden
Som nævnt på årsmødet sidste år, fandt menighedsrådet det på tide igen at se på bidragsformerne. Det nedsatte udvalg kunne i løbet af efteråret fremlægge sit forslag, som blev behandlet
i menighedsrådet og som resulterede i den ændring, der er orienteret om til samtlige medlemmer ved skrivelse i marts måned.
Efter en tilpasningsperiode på 2 år vil der herefter fra og med 2009 ikke være nogen forskel på

bidragssatserne uanset om man har valgt forpligtigelseskontrakt eller alene afgivet fuldmagt til at
indhente oplysning om skattepligtig indkomst.
Vi har haft få henvendelser efter udsendelsen af
orienteringsskrivelsen, og heldigvis har de fleste
været positive.
Arbejdet med frimenighedens hjemmeside
www.morsoefrimenighed.dk er under stadig udvikling, og det er positivt at bemærke, at hjemmesiden bliver flittigt besøgt.
Svend Krarup har gennemført et stort stykke
arbejde med at få udarbejdet et nyt kartotek over
gravstederne. Han har i den anledning haft stor
gavn af såvel graverne og nogle af de ældste af
vore medlemmer. Vi har gjort den erfaring, at
vi i forbindelse med begravelser ikke alene skal
have fat i navnene på de efterladte børn, men også
evt. børnebørns navne er vigtige at have registreret.

Arrangementer
Arrangementerne i kirken har været lidt hæmmet af kirkens lukning. Morsø Teaterkreds måtte
således placere et planlagt arrangement i Galtrup
kirke, men de skal da være velkommen til igen at
benytte Ansgarskirken.
Årets julekoncert blev vi ikke snydt for. Koncerten var et genhør med musicalsangeren Søren
Bech Madsen bistået af Karen Vestergaard og
igen en ny stor oplevelse. Koncerten var samtidig en markering af Ansgarskirkens genåbning,
hvorfor man samtidig fik muligheden for at tage
det nyrestaurerede kirkerum i øjesyn.
Endvidere arrangerede Karen Vestergaard en
”Vi synger julen ind” aften med Øster Jølby Friskoles kor, som ligeledes var et godt og velbesøgt
arrangement.
Næste arrangement, som vi kan se frem til, er
den 16.juni med pianisten Anna Øland, som vist
ikke behøver nærmere præsentation.
Tak til Karen for din utrættelige søgen efter
nye koncertemner.
Herudover har vi kunnet deltage i de traditionelle
foredragsaftener, som igen i år - takket været Erik
Overgaards evne til at finde foredragsholdere har været såvel oplysende som oplivende.


Tak til en trofast skare, som vi altid kan regne
med, men der kan sagtens være flere.

Kirke, kirkegård og præstegård
At vores frihed har en vis begrænsning fandt
vi ud af i løbet af efteråret, idet arbejdstilsynet
meldte deres ankomst. Vi havde hørt, at arbejdstilsynet i den seneste tid har indledt en jagt på
kirkernes ringeanlæg.
Det var derfor med nogen spænding og uro,
vi tog imod deres besøg, for hvad mon de kunne
finde på at stille krav om, ikke alene til ringning,
men også til velfærdsforanstaltninger og andet.
Selvfølgelig skal vore medarbejdere have ordnede og nutidige forhold, men hidtil har vi jo
kunnet finde ud af det i fred og fordragelighed.
Ikke overraskende fik vi ikke nogen ”smiley” i
første omgang. Tværtimod var tilstanden så dårlig, at vi måtte pålægges konsulentbistand foreløbigt i det kommende år.
Nu kan det lyde meget drastisk, men rent faktisk
slap vi billigere end frygtet og så er de krav, der
blev stillet vel ikke helt urimelige.
Idet der antagelig ville være skadeligt støjniveau ved ringningen, skulle ringestedet enten
flyttes eller der skulle etableres automatisk ringe
anlæg. Trappeopgang og området omkring klokke
skulle gøres mere sikkert at færdes på. Vi har
valgt at flytte ringestedet ned på 1. sal, og der er
etableret automatisk kimeanlæg. Trappen er fornyet og graverne har sikret loftet ved klokken.
Der skulle anskaffes skridsikkert anlæg til kistebegravelser og graverne skulle have nye hækklippere, så de kan klippe hæk i en mere opretstående og rygvenlig stilling.
Herudover skulle der udarbejdes nye Arbejds
Plads Vurderinger for samtlige medarbejdere.
Kristian Jensens tidligere arbejde med udarbejdelse af APV’er blev ikke værdiget et blik. Disse
vurderinger omfatter stort set alt lige fra kontorstol til det psykiske arbejdsmiljø. Heldigvis er det
et arbejde, som konsulenten i stor udstrækning
kan hjælpe med.
Med hensyn til gravernes velfærd, blev de
nuværende forhold accepteret, dog først efter vi
havde bedyret vores bevidsthed om, at vi havde
et problem, hvis de ansatte stillede større krav.
Ved præstegården er arbejdet med at gennem
føre den vedtagne haveplan i vid udstrækning
tilendebragt, og det ser rigtig godt ud.
Desværre måtte vi igen opleve en oversvømmelse af præstegårdens kælderrum, hvilket skyld
tes det voldsomme skybrud i sommer. De store


vandmængder medførte at vandpumpen blev
oversvømmet og gik i stå. Selv om skaderne igen
bliver fuldt dækket af forsikringen, så er det alligevel til stor gene for Kirsten og Erik Overgaard.
Der er nu lavet en teknisk forandring, så oversvømmelse af vandpumpen ikke gerne skulle ske
igen, men vi ser frem til at kommunen kommer i
gang med at gennemføre sin annoncerede kloakeringsplan, så vi kan komme af med overfladevandet på en mere hensigtsmæssig måde.
På grund af at vandet ved slagregn trænger
gennem sydmuren, har det været nødvendigt at
foretage ny fugning af denne. Så først nu kan kælderen blive så tør, at de sidste reparationer kan
blive lavet.

Renovering af kirken
Så kommer vi til årets absolut største projekt
– den indvendige renovering af Ansgarskirken.
Selv om de fleste sikkert kan nikke genkendende
til denne del af beretningen, så hører det jo med.
En detaljeret gennemgang af alle enkelthederne i renoveringen samt de problemområder,
menighedsrådet blev præsenteret for, vil kræve
et særskilt foredrag, så jeg vil holde mig til hovedpunkterne.
Umiddelbart efter gudstjenesten den 10.juni blev
der taget fat på at klargøre kirkerummet til håndværkerne, idet menighedsrådet havde påtaget sig
arbejdet med nedtagning af paneler, fjernelse af
tæpper, nedtagning af altertavle samt andet løst
inventar. Endvidere blev tømreren bistået med
nedtagning og transport af bænkene til maleren.
Heldigvis var en del frivillige klar til at give en
hånd med, ligesom der blev stillet diverse hjælpemidler til rådighed. Alt i alt blev der sparet ca. kr.
50.000 ved denne indsats, som der skal lyde en
stor tak for.
Herefter kunne maleren og hans udvalgte murer
gå i gang med at få hvælvinger renoveret. Omfanget af løst siddende puds samt tilsynekomst
af asfaltunderlag gav lidt panderynken, men der
blev fundet en løsning på problemet.
De andre håndværkere måtte pænt afvente, at
maleren kunne undvære det store stilladsanlæg,
så det afgørende var hele tiden, om tidsplanen
kunne holde for hans vedkommende.
Da det store stillads kunne undværes kom
der skred i støbning af det nye gulv og tømreren
kunne gå i gang med reparation af rådskader på
trægulvet ligesom der skulle lægges en ny liste
hele vejen rundt langs væggene for at få en ensartet afslutning på gulvet.

Der skulle ret hurtigt tages stilling til, hvordan
vi kunne forbedre lydforholdene, idet der skulle
indmures skjulet kabler hertil. På det tidspunkt
blev der også stillet forslag om at etablere elektroniske nummertavler. Et bredt flertal i menighedsrådet var dog imod dette, men der blev
trukket de fornødne kabler, så det vil være nemt
at etablere, hvis ideen vinder gehør på et senere
tidspunkt.
Det blev til gengæld besluttet at anskaffe helt
nyt teleslynge- og højtaleranlæg til den nette
sum af ca. kr. 90.000, selv om der ikke var afsat
penge hertil i budgettet. I det nye lydanlæg er
indbygget såkaldt tidsforsinkelse, så lyden gerne
skulle være ens uanset, hvor man placerer sig i
kirken.
Oprindeligt var det meningen alene at rense teglstensgulvet i våbenhuset, men da det viste sig
vanskeligt at få et ordentligt resultat, ligesom gulvet ville komme til at stå i kontrast til kirkerummets nye gulv, blev det besluttet også at lægge nyt
gulv i våbenhuset, hvilket var en meromkostning
på ca. Kr. 50.000.
Først efter bænkene igen var opstillet ønskede
Erik Heide at fremsætte sit endelige forslag til
valg af farver på stof til sædehynder og knæfald
samt farverne på alterskranke, orgelpulpitur og
indgangsdør.
Et problem, som i sig selv på forhånd syntes lille,
skulle vise sig at være det, som gav anledning
til de største hovedbrud. Hvordan kunne vi løse
problemet med den angivelige salmenummerforvirring og kunne vi bibeholde de gamle nummertavler uden at bryde den enkle og sammenhængende stil?
Menighedsrådet blev hurtigt enigt om, at de
gamle nummertavler ikke kunne indpasses på
en fornuftig måde. Resultatet er derfor blevet den
neutrale og enkle hvide plade, hvor vi har forsøgt
at følge forslaget om, at alle salmenumrene angives i den rækkefølge de afsynges, dog således at
de særlige salmer ved dåb bekendtgøres af præsten.
Vi er bekendte med at nævnte valg ikke er faldet i lige god jord alle steder. Rent fysisk er det
ikke vanskeligt at ændre herpå, men om man kan
gøre det uden at bryde helhedsindtrykket er efter
min mening straks mere kompliceret.
Det var så en gennemgang af hovedtrækkene
i den foretagne renovering, men herudover har
der været en række mindre detaljer af såvel byggeteknisk art, som vi ikke har haft så meget med

at gøre, men også indretningsmæssigt, hvor menighedsrådet mere har været med på råd. I flæng
kan nævnes valg af pult og lys på prædikestol,
højde på altertavle, krucifiks på alterbordet, placering af lysestagen, evt. nye lamper i våbenhus,
nyt gulv på toilettet ved dåbsværelset, lydprøver
på højtaleranlæg, behandling af trægulvet og
slutrengøring.
Hvordan så med økonomien, har vi kunnet overholde de økonomiske rammer, som blev afstukket
på årsmødet for 2 år siden? De som har studeret
regnskabet vil have bemærket, at der er anvendt
kr. 2.631.116 til ekstraordinær vedligeholdelse af
kirken. Der er således forbrugt ca. kr. 40.000 mere
end de kalkulerede udgifter på kr. 2.595.965, hvilket vist må siges at være meget godt ramt.
Hvis man så har in mente, at der i de anførte
udgifter er medtaget merudgifterne til højtaleranlæg og gulv i våbenhus på tilsammen ca. kr.
150.000, ja så har vi faktisk kunnet finde besparelser på ca. kr. 100.000 i forhold til budgettet
– hvor bl.a. det frivillige arbejde som nævnt udgør halvdelen. Arkitekten har udarbejdet en nærmere redegørelse for, hvor de enkelte afvigelser
konkret er sket.
Med hensyn til det finansielle ligger vi langt fra
lånerammen på kr. 1.400.000, idet regnskabet ale
ne udviser et underskud på kr. 763.339, og der er
pr. 31.12.2006 kun trukket kr. 36.788 på kreditten.
Det største træk vil alt andet lige blive på ca. kr.
700.000 og ske umiddelbart før første halvdel af
medlemskontingenterne begynder at blive ind
betalt.
Et underskud på kr. 760.000 i forhold til samlede ekstraordinære udgifter på kr. 2.630.000 eller en forskel på ca. kr. 1.870.000 kræver en nærmere forklaring. For det første var der af tidligere
års resultater henlagt kr. 600.000, for det andet
udgør arv og gaver kr. 790.000, for det tredje har
kursgevinst på primært aktier i Morsø Sparekasse bidraget med kr. 150.000 og restbeløbet på
ca. kr. 330.000 er udtryk for, hvad årsresultatet
ville have været uden alle disse ekstraordinære
poster.
Menighedsrådet er enigt om, at spekulation
med frimenighedens midler normalt er noget
man skal afholde sig fra, men også at det aktuelle
aktiekøb umiddelbart syntes at være risikofrit og
med en stor chance for en hurtig kursgevinst. Aktierne er da nu også solgt endog med yderligere
en kursgevinst på ca. kr. 100.000.
Som nævnt ved genåbningen af kirken er vi i menighedsrådet meget tilfredse med renoveringen,


som vi mener til fulde opfylder vores målsætning
om, at slutresultatet skulle blive et meget lysere
og mere stilfuldt kirkerum, hvor der er sammenhæng i detaljerne.
Vi har da også fået rigtig mange positive tilkendegivelser, men om det holder i denne forsamling vil jo så vise sig.
Der er mange involverede i et sådant projekt, som
vi har været meget afhængige af. Under kyndig vejledning af især arkitekt Erik Sørensen,
men ofte i samråd med Erik Heide – begge med
stor erfaring i og evne til at kunne se slutresultatet for sig – er det med udførelse af arbejdet
af håndværksmæssig høj kvalitet lykkedes såvel at holde tidsplanen samt opnå dette smukke
resultat, vi nu alle kan glæde os over. Alle har
vist en stor interesse for at opnå det bedst mulige
resultat og alle har udvist respekt for, at det var
istandsættelsen af et kirkerum, man var i gang
med.
Vi er således vore rådgivere, håndværkere og
alle som frivilligt har givet en hånd med en stor
tak skyldige.
Der skal endvidere lyde en stor tak for alle de gaver vi har modtaget såvel i form af penge som af
mere materiel art.
Endelig skal der lyde en tak til menighedsråd
og ansatte ved Galtrup kirke, som velvilligt har
stillet kirken til rådighed ved de begravelser, der
har været i lukningsperioden.
Som bekendt kunne vi genåbne kirken efter
planen 1.søndag i advent, hvor kirken til stor
glæde for menighedsrådet blev fyldt til sidste
plads. Det vidner om, at man har savnet kirken,
samt at man har været spændte på at se det endelige resultat.
Ligesom når man har fået en ny bil, er man her
i starten meget opmærksom på en hvilken som
helst ridse i malingen. I et forsøg på at opretholde
standarden så længe som muligt samt i mulig
udstrækning udsætte en renovering af samme
omfang, har menighedsrådet besluttet at foretage et årligt eftersyn sammen med malermester Storgaard samt afsætte et beløb i budgettet
til en løbende vedligeholdelse.
Vi har haft det første møde, idet vi må konsta
tere, at der fortsat synes at være problemer
med afskalling nogle steder, ligesom forsatsruderne gør det umuligt at holde de øverste
etlagsvinduer dugfrie, hvorfor de omgående er ud
sat for mugdannelser og ser snavsede ud. Et forsøg
med at flytte forsatsvinduet udenfor ser vellykket
ud, så det vil ske med de øvrige vinduer.


Tak
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til hele
staben af personale for en upåklagelig indsats i
det forgangne år. Ikke mindst har udfordringen
med at afholde gudstjenesterne under de trange
forhold i konfirmandstuen været klaret på forbilledlig vis .
Sidst en tak til menighedsrådet for godt samarbejde igen i et år, hvor vi har haft ekstraordinært
mange møder samt skullet træffe afgørende beslutninger, ofte under pressede omstændigheder.

Regnskab for 2006
Forretningsfører Svend Krarup forelagde det reviderede regnskab (trykt i Ansgarsbladet, marts
2007). Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Efter indtægter på 3.274.743 kr., hvoraf medlemsbidrag udgør 1.939.030 kr., og udgifter på
4.038.082 kr. blev årets resultat et underskud på
763.339 kr. Til belysning af resultatet blev det
fremhævet, at menigheden i regnskabsåret har
modtaget arv og gaver på 790.838 kr. og har udgiftsført 2.031.116 kr. til ekstraordinært vedligehold af kirken.
Status balancerer med 1.837.907 kr. Passiver
udgør 774.261 kr. Formuen pr. 1. januar 2006 udgjorde 1.923.643 – efter fradrag af årets underskud
er formuen pr. 31. december 2006 1.160.304 kr.
Den samlede gravlegatbeholdning er 4.605.747 kr.

Valg til menighedsrådet
Efter tur afgik Mogens Foldager, Bjergby, Karen Margrete Krogh Larsen, Erslev og Gunnar J.
Bæk, Øster Jølby. Mogens Foldager og Karen
Margrete Krog Larsen ønskede ikke at modtage
genvalg.
Efter skriftlige forslag og skriftligt valg blev
følgende valgt: Gunnar J. Bæk, Øster Jølby, Hanne
Nørgaard, Hvidbjerg, og Egon Vestergaard, Glyngøre.
Suppleanter blev Maybritt Aachmann, Øster
Jølby og Henning Poulsen, Solbjerg.
Som revisor genvalgtes Johannes Sandal, Tæbring.

Menighedsråd og udvalg
Ved det konstituerende menighedsrådsmøde d.
4. juni meddelte den afgående formand, Mogens
Foldager, at Lisbeth Dalgaard Nielsen gr. manglende tid ønskede at udtræde af menighedsrådet. I hendes sted indtræder Maybritt Aachmann,
Øster Jølby, der blev valgt som 1. suppleant ved
årsmødet 29/5 2007.

Menighedsrådet konstituerede sig således:
Formand: Flemming Krog
Næstformand: Egon Vestergaard
Kirkeværge: Poul Heide
Kasserer: Elin Krarup
Protokolfører: Maybritt Aachmann
Forretningsudvalg:
Formand,
næstformand,
kasserer
protokolfører
Kirkegårdsudvalg:
Poul Heide, formand
Gunnar Bæk,
Flemming Krog
Kristian Ringgaard,
Ansgarshjemmets bestyrelse:
Den hidtidige formand for Ansgarshjemmets
bestyrelse, Esben Hansen, der var valgt uden for
menighedsrådet, havde meddelt, at han ikke ønskede at modtage genvalg.
Menighedsrådet valgte herefter følgende:
Elly Bovbjerg
Elin Krarup
Hanne Nørgaard
Kristian Ringgaard
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende
bestyrelsesmøde.

Anne Øland lørdag d. 16. juni
Ved klaverkoncerten i Ansgarskirken, lørdag d. 16. juni kl. 16, spiller koncertpianisten, professor Anne Øland værker af Edvard Grieg, Beethoven og R. Schumann. Der
er fri entré.

Ferie
Erik Overgaard holder sommerferie
16/7 – 6/8.
Afløsere er:
16/7 – 22/7: Annie Krog Foldager,
		
tlf. 30 23 97 13.
23/7 – 6/8: Lau Jørgensen,
		
tlf. 97 71 01 51
Fødsels- og navneattest fås hos sognepræsten i bopælssognet.

Kirkelige handlinger
Se næste nummer af Ansgarsbladet.

Sommermøde
Lørdag d. 7. juli
Kl. 14: Gudstjeneste v. frimenighedspræst
		
Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge.
Kl. 15: Kaffe i præstegården/haven.
Foredrag af MikkelCrone Nielsen:
”Ryslingestridighederne
		
- Om Kirkekamp i en Nybrudstid”
Om foredraget: I 1860'erne var landsbyen
Ryslinge på Midtfyn scene for en kirkekamp, der resulterede i Danmarks første
frie menighedsdannelse. Begivenhederne i
Ryslinge var startskuddet til oprettelsen af
en hel række valg- og frimenigheder, der
kom til at sætte vigtige aftryk på det kirkelige landskab helt op til i dag.
Mikkel Crone Nielsen er født og opvokset på
Mors - søn af Lisbeth og Gerhard Crone Nielsen, Bjørndrup, og barnebarn af Else og Erik
Lau Jørgensen, Nykøbing M.

Konfirmandforberedelse
Konfirmandforberedelsen begynder tirsdag d. 21. august kl. 7.40. Dåbsattest medbringes.

Sommerudflugt
onsdag d. 22. august
Busudflugt til Himmerland
Bussen kører fra præstegården
onsdag d. 22. august kl. 10.
Vi Kører til Rebild Bakker, hvor vi spiser
de medbragte frokostpakker og hører om
det specielle naturområde. Om eftermiddagen besøger vi Trængstrup Frimenighed,
hvor frimenighedspræst Ole Beck fortæller om menighedens historie og nutidige
forhold.
Turen slutter med middag på…?
Vi forventer at være hjemme kl. ca.
20.30.
Af hensyn til bestilling af aftensmad bedes I skrive jer på listen, der lægges frem
i våbenhuset eller melde jer til os på tlf.
97 74 10 14.
Turen koster 275 kr., som betales i bussen.
Tilmeldingsfrist: søndag d. 19. august.
Kirsten og Erik Overgaard


Returneres ved varig adresseændring

Afsender:
Morsø Frimenighed
Annettesvej 4
7950 Erslev

Menighedsrådet:
Flemming Krog, formand, Karetmagervej 17, Vodstrup, 7900 Nykøbing M.
Egon Vestergaard, næstformand, Lyngvænget 69, Glyngøre
Poul K. Heide, 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
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:

Tlf. 97 72 43 87
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 76 10 29
Tlf. 97 74 17 52

Erik S. Overgaard, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev

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

Gudstjenestetider
Søndag
10. juni
kl. 10 		
Søndag
17. juni
kl. 10		
Søndag
24. juni
ingen
Årsmøde i Osted
Søndag
1. juli
kl. 10
Kirkebil
Lørdag
7. juli
kl. 14
Mikkel Crone Nielsen. Sommermøde
Søndag
8. juli
ingen
Søndag
15. juli
kl. 10		
Gudstjeneste på
Ansgarshjemmet:
Søndag
22. juli
kl. 10
Annie Krog Foldager		
2. tirsdag i hver måSøndag
29. juli
ingen
ned kl. 14.
Søndag
5. august kl. 10
E. Lau Jørgensen. Kirkebil
Søndag
12. august kl. 10
Søndag
19. august kl. 10
Kirkebil bestilles på
Søndag
26. august kl. 19.30
Besøg fra
tlf. 97 72 47 11.
Kundenr. 7111 skal
				
Holstebro Valgmenighed
oplyses.
Søndag
2. sept.
kl. 10
Erik Hesselager. Kirkebil
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