Ansgarsbladet

36. årgang - Nr. 2 - Juni 2017
Udgivet af Morsø Frimenighed - www. morsoefrimenighed.dk

Prædiken holdt den. 23. april 2017, Joh 20, 19 - 31

Mellem tro og tvivl
Af Ole Kobbelgaard

Thomas: ”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne
i hans hænder og stikker min finger i
naglemærkerne og stikker min hånd i hans
side, tror jeg det ikke.”
Jesus: ”Ræk din finger frem, her er mine
hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min
side, og vær ikke vantro, men troende.”
Thomas: ”Min Herre og min Gud!”
Jesus: ”Du tror, fordi du har set mig. Salige er
de, som ikke har set og dog tror.”
Thomas tvivler, og tvivlen får ham til at kræve
beviser. Det er vel ikke så underligt, når nu alle
kammeraterne allerede har fået lov at se Jesu
krop med sårhullerne. Og på den måde er han
såmænd både menneskelig og moderne, den
skeptiske Thomas med sit krav om nagelfast
viden fremfor tro.
Det er ønsket om at have set med egne øjne,
fremfor bare at have hørt det fra en eller anden.
Det er den dybe længsel efter - bare for en
enkelt gang - at være stensikker på noget i
livet, så alt ikke er overladt til tilfældigheder og
uvished og… nå ja, til tro.
Vi kender vist allesammen Thomas. Måske
endda ret godt. Også vi kan finde på at stå med
et krav om viden fremfor tro - om ikke af andet
så af ren bekvemmelighed, eftersom vi mener
at beherske viden, hvorimod troen må siges
snarere at beherske os.
Hold nu op, hvor ville det være skønt, hvis vi
en dag endelig fandt det endegyldige bevis for
Jesu opstandelse - beviset for kristendommens
rigtighed, for at Gud eksisterer og Jesus var
hans søn - og det han sagde om Gud var
sandt og at han virkelig opstod fra de døde
på tredjedagen, som evangeliet fortæller. Det
endegyldige bevis, der i en håndevending
kunne feje al jødedom, al islam, al hinduisme

og ateisme og alt hvad mennesker ellers kan
finde på at tro på, af vejen. Så kunne vi holde
beviset op for alverdens øjne og sige “se selv”,
og endelig få ret! Det ville dog være skønt.
Jamen, hvorfor anerkender Jesus så ikke dette
lille behov hos os - og efterkommer det? Jeg
mener, hvor svært kan det være? Hvorfor skal
han absolut fremture med sine gemmelege? Ja,
i dag revser han Thomas ved at sige: “salige er
de, som ikke har set og dog tror”. Hvorfor? Jo,
for det er netop i troen, at saligheden gemmer
sig. Et ord, vi næsten har smidt ud med sprogets
brugte badevand: Saligheden.
Hvis vi selv har set, ja så ved vi. Sådan er
det i den digitale tidsalder, hvor alt skal
dokumenteres - og meget gerne vedlagt en
selfie. Men det er der i længden ikke noget
specielt saligt ved. Det, der ligger bag, peger
snarere i retning af logik og konsekvens og
kalkulerede beregninger. Og det kan da nok
glæde for en stund, når en ligning med en eller
flere ubekendte går op, men det fører næppe
til salighed.
Men har vi ikke set, og tør vi alligevel tage
evangeliet - og Jesus - på ordet, ja, så lover han
os salighed. For tro er nemlig at forlade sig på
det, der er større end os selv. Og det er lige
præcis saligt at leve sit liv, som om verden er
større end alt det, jeg måtte vide om den. Det er
saligt at leve, som om der altid er mere at sige
om virkeligheden - og om andre mennesker end det, der allerede er sagt - og vil blive sagt i
al fremtid! Det er saligt at tro på, at i morgen er
en helt ny dag, åben for alle muligheder.
Det er med andre ord saligt at tro. Og derfor
bør vi heller ikke misunde Jesu disciple, at de
var så tæt på mesteren selv, som de var. For nok
så de ham. Næsten hver dag i et par år. Nok
fulgtes de med ham, og nok var de med under
den sidste, sindsoprivende påske i Jerusalem.

Ja, de var måske ligefrem selv en tur ude forbi
graven her i ugens løb - blot for at konstatere, at
den var tom, som kvinderne for længst havde
forsøgt at overbevise dem om. Men det fritog
dem alligevel ikke fra spørgsmålet om tro. De
havde hørt det fra kvinderne, som de kendte
særdeles godt - men kunne man nu også stole
på dem?
Vi, derimod, hører det fra evangelierne, men
kan man egentlig stole på den?
Der
findes
masser
af
indsigtsfulde
mennesker, der forsker i det nye testamente,
i sproget, i oversættelserne, i samtidens
forestillingsverden, i hvornår de forskellige
skrifter er skrevet ned, og hvem de i givet
fald kan være skrevet af. Det er alle begavede
mennesker, der skal gøre det mere eller mindre
sandsynligt, at det er rigtigt, det der står, men
det fritager alligevel hverken dem eller os fra
spørgsmålet om vi nu også tror på det, eller ej.
Og opstandelsen - at Jesus blev levende igen,
at døden påskemorgen bliver til liv - er det helt
andet. Så uendeligt meget er menneskers værk,
men påskemorgen er Guds værk, altså det,
som vi pr. definition ikke kan sige os selv, det
vi er tvunget til at tro - eller lade være. Storm
P. filosoferede engang over alt det, som man
på hans tid kunne erhverve sig på “borgerlig”
vis: ”Tænk, man behøver ikke at lade sine børn
døbe, for at de skal få et navn, de kan blive
borgerligt navngivet. Man behøver ikke blive
gift i kirken, men man kan blive borgerligt viet
hos borgmesteren. Og man kan endda blive
borgerligt begravet- helt fri for præk, præst og
psalmesang. Men der er dog nok én ting, man
ikke kan få borgerligt - man vil næppe kunne få
en borgerlig opstandelse.”
Og det er jo meget præcist set. Humorens
umådelige klarsyn. Vi kan jo komme ufatteligt
langt ved egne kræfter, vi kan ordne så langt
det meste af vores liv selv med vores forstand,
vore opfindelser, vore lyseste hjerners fælles
anstrengelser. Men når vi kommer til det
vigtigste, opstandelsen, ja så må vi give op.
Opstandelsen er bestemt ikke “borgerlig” eller
logisk. Den hører ikke til blandt det, vi kender
og kan forstå, men den er det helt andet.
At tro på opstandelsen er heller ikke en
“borgerlig indretning” - forstået således, at det
er noget, vi selv kan beslutte os for ved egen
viden og forstand. Opstandelsens sandhed
er ikke en ”demokratisk” sandhed, som der
engang har været flertal for ved en eller anden
tilfældig folkeafstemning.
Opstandelsen er det helt andet. Og opstandelsen
fritager os aldrig fra at tro den - eller at lade
være. Man kunne - som faderen til drengen
med den urene ånd i Markus evangeliet - få
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lyst til at udbryde: “Jeg tror, hjælp min vantro!”
For hvordan i alverden kommer man dog til
tro, hvis man nu så frygteligt gerne vil - ikke
mindst fordi det efter sigende skulle være så
saligt?
Ja, da jeg begyndte i 1. klasse på Kirkeskolen i
Skjern, sagde frk. Petersen til os: Velkommen,
små venner. Sikke heldige I er. Snart skal I få
lov at opleve et af de største undere, I kommer
til at opleve i hele jeres liv: Nemlig at læse.
Dette under: at kunne læse - og forstå - en
hvilken som helst tekst - vil åbne verden for jer
på en måde, som I aldrig havde forestillet jer.
Og selvfølgelig er I temmelig opsatte på at lære
det - ja, et par af jer har da også allerede været
henne og forhøre jer ad, om der mon findes
genveje. Men nu skal jeg fortælle jer noget:
Man lærer at læse ved at læse! - og mindst 15
minutter om dagen! Mindst!
Så vidt min salige klasselærer, frk. Petersen, der
gik på pension, da vi skulle i 2. klasse - og alle
som én kunne læse!
Her i kirken kunne vi måske sige: Vi lærer at
tro ved at tro. Kirkegaard ville jo nok tilføje,
at vi pinedød er nødt til at kaste os ud på de
70.000 favne - uden at vide, om det vil briste
eller bære.
Men sidder der nu en enkelt blandt jer med et
saligt ønske om at gå en smule mindre radikalt
til værks, kan vi måske sige, at vi bliver kristne
ved at opføre os som sådan: fx ved at læse
i bibelen, gå i kirke, bede bønner og synge
salmer.
Johannesevangeliet selv lægger ikke skjul på,
hvorfor det er skrevet: “Dette er skrevet, for at
I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for
at I, når I tror, skal have liv i hans navn.” Og
så fortæller det endda, at Jesus kan finde på at
dukke op - også selvom dørene er lukkede. Og
når han kommer, ja så kommer han og lyser sin
fred over os - den fred, der favner os i liv og
død. Den fred, der er så fuld af tro, kærlighed
og tilgivelse, at den ind imellem kan dulme
vores tvivl. Se, det er da lige til at blive helt
salig over! AMEN

Årsberetning ved årsmødet 23. april 2017
Af Jens Riis, formand for menighedsrådet
2016
har været et godt år for Morsø
Frimenighed. Regnskabet viser et pænt
overskud på kr. 363.000 og det betegner vi som
meget tilfredsstillende.
Hovedparten af overskuddet skyldes især
3 ting i forhold til budgettet. Forhøjelsen
af medlemsbidraget på 0,1% har været
medvirkende til at medlemsbidraget er forøget
med ca. kr. 200.000,-.
2016 har været et godt år for investeringsudbytte
af vores gravlegatmidler. Det har givet os ca. kr.
100.000,- mere end budgetteret.
Lønudgifter til gravermedhjælper har på grund
af barselsorlov været ca. kr. 50.000,- mindre end
budgetteret. Derudover har vi fokuseret på at
være påpasselige med vore udgiftsposter.
Når vi så lægger disse ting sammen, så har
det medvirket til, at vi har nået målet med
en væsentlig forbedring af vores likviditet.
Vores likviditet har siden byggeriet af det nye
graverhus været anspændt. Investeringen i
det nye graverhus har betydet, at vi har måttet
udskyde nogle udfordringer af nye ønskelige
og tiltrængte tiltag. Nogle af disse tiltag er vi
nu rustet til at tage fat på her i år. Jeg vil vende
tilbage til, hvad tiltagene omfatter.
Der er da heller ingen tvivl om, at vi i den
nærmeste fremtid stadigvæk står med en
stor udfordring omkring den økonomiske
tilpasning.
Jeg nævnte det også i min årsberetning sidste
år. Det med renter af indestående er ikke bare
blevet til et nul nu. Nej, nu er det blevet til et
minus.
Nu skal man af med minusrenter for at have
penge stående i sit pengeinstitut. Det trådte
i kraft den 14. december 2016. Vi besluttede
derfor at undersøge det lokale marked og her
fandt vi frem til, at vi med fordel kunne flytte
et stort beløb fra Jyske Bank over i Sparekassen
Thy´s afdeling i Nykøbing. Her havde vi en
konto i forvejen, så det kunne gøres uden
besvær. Her kunne vi få et lille afkast, frem
for at skulle betale for det. Hvor længe det så
holder er uden garanti.
Jeg nævnte også, at vi i år har fået et stort
beløb i udbytte af vores indestående gravlegat
midler. Det er Jyske Bank der formidler dem,
og det har de gjort godt siden vi indgik aftalen
i 2014 og særdeles godt her i 2016.
Jeg vil for en ordens skyld minde om, at det
er ikke et fast beløb, vi kan budgettere med
hvert år. Det kan også nemt blive til ikke ret
meget – eller slet ingenting. Så udbytte af disse

midler er så usikkert, at vi ikke kan indregne det
i budgettet. Vi er selvfølgelig meget spændte på
hvor meget og hvor lidt det nu giver, når året er
omme.
I foråret 2016 vurderede menighedsrådet på
et møde at økonomien i Morsø Frimenighed
fremadrettet ikke kunne bære en ¼ tids stilling til
en hjælpepræst mere. Derfor besluttede et enigt
menighedsråd, at vi desværre måtte tage afsked
med Peter Haandsbæk Jensen pr. 30.11.16. Vi
var utrolig glade for Peter og taknemmelig for
den indsats, han har ydet i Morsø Frimenighed
igennem 5½ års ansættelse.
For nu at vores præst Ole Kobbelgaard kan
holde de ferie- og fridage, som han har krav på,
har vi en aftale med Kaj Mogensen, som afløser.
Ham er vi også meget glade for. Han er faldet
godt til i menigheden.
Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til at vores
gavl mod syd inde i kirken næsten hele tiden
skaller af. For at prøve på at komme det til livs,
har vi fået opsat 3 nye vandbårne radiatorer. Vi
håber, at varmen fra disse radiatorer vil afhjælpe
problemet. Nu bliver væggen repareret og malet
igen.
Jeg skal også nævne, at vi har investeret i at
forbedre de udvendige adgangsforhold i den
mørke tid i præstegården med opsætning af
lamper ved gårdspladsen.
Jeg vil også lige nævne Ansgarsbladet. Vi
arbejder med en opgradering af bladet, således
at den bliver mere overskuelig og tidssvarende.
Jeg vil også lige minde om, at vi leverer også
bladet som e-post. Jeg vil opfordre alle, der
ønsker at få den leveret på mail, sender sin mail
adresse til morsoefrimenighed.dk
Ved denne form for levering, sparer vi portoen
til forsendelse.
Arrangementer:
Vi har i årets løb haft mange forskellige
arrangementer både i kirken og i præstegården
med konfirmander, foredrag, film, sang og
musik, koncerter, udflugt m.m. Jeg vil overlade
det til Ole med at informere yderligere omkring
disse arrangementer, som samlet set har været
både velbesøgte og vellykkede.
Vore medarbejdere:
Bortset fra, at vi har sagt farvel til Peter
Haandsbæk Jensen, har vi i årets løb ikke haft
udskiftninger i vores medarbejderstab.
Fremtiden:
Jeg synes, at fremtiden tegner lyst og positivt
for Morsø Frimenighed, også selv om vi nok må
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indstille os på at det kan blive svært fremadrettet
at opretholde medlemstallet på det nuværende
niveau. Vi vil gerne have flere medlemmer ind
i Morsø Frimenighed. I fremtiden gælder det
stadigvæk for menighedsrådet om at sørge for
at vise rettidigt omhu.
Udfordringer og ønske:
Jeg vil her benytte lejligheden til at informere
om vore planer med tiltrængte udfordringer
og ønsker for 2017. Vores gode kirkeorgel skal
have en gennemgribende tiltrængt rensning
m.v. Det er planlagt til uge 44 – 45 og 46. Det er
et arbejde til 2 mand i 3 uger og arbejdet starter
mandag den 30. oktober i år. Samtlige kirkelige
handlinger vil ikke blive berørt. De vil alle i
dette tidsrum blive udført med vores klaver
som afløser for vores orgel. Hovedparten af
udgifterne til arbejdet er hensat i sidste års
regnskab.
I flere år har vi i menighedsrådet arbejdet
på at få løst adgangsforholdene omkring
vores hovedindgang til kirken. Det kan vores
økonomi og likviditet nu bære. Derfor håber
vi, at arbejdet med dette projekt vil blive
udført i løbet af 2017. Projektet omfatter en
flisebelægning omkring hovedindgangen og
med en flise belægning der går ned og kobles
sammen med den nuværende belægning til
Søndervej. Projektet skal også give mulighed
for en tilkobling af flisebelægning mod
Ansgarvej og ned mod Graverhuset.
Vi har i flere år også syslet med tanken om
et projekt inde på selve kirkegården. Der
bliver flere og flere tomme gravsteder rundt
om på vores kirkegård. Det er noget, vi i
menighedsrådet bliver nødt til at forholde os
til. Så derfor er vi i gang med at planlægge
hvordan de tomme pladser kan give den bedste
helhedsløsning. Vi arbejder på løsninger hvori
der bl.a. indgår lavt voksende beplantning og
gamle gravsten.
Her til slut vil jeg rette en stor tak til alle vore
dygtige medarbejdere. Tak til Conny Cold
for god musik og koncertarrangementer i
kirken. Tak til vore 3 kirkesangere Hans Jørgen
Jakobsen, Vibeke Blaabjerg og Karen Berg for
god sang. Tak til vore gravere Brian, Jari og
Bente for at holde vores matrikel med kirke og
kirkegård pænt, Det er altid i fineste orden over
det hele. Tak til vores regnskabsfører Mogens
Foldager for et godt samarbejde. Og sidst
men ikke mindst stor tak til vores præst Ole
Kobbelgaard for et godt samarbejde i årets løb.
Der skal også lyde en stor tak til vore
medlemmer for den opbakning, de giver os.
Jeg vil slutte af med at takke alle mine gode
kollegaer i menighedsrådet for et godt og
positivt samarbejde i det forgangne år.
TAK!
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Travle konfirmander på tur

Den 30. marts opførte konfirmandholdet
Hans og Kis Holms Kirkemusical om kong
David i samarbejde med 4. og 5. klasserne på
Øster Jølby Friskole. En fuld Ansgarskirke
så og hørte resultatet af de unge mennesker
ihærdige træningsindsats. En skøn aften, som
vi, med Conny Colds store hjælp, regner med
at gentage for de kommende konfirmandhold.
Men allerede næste morgen var det tidligt op
og på studietur til København sammen med
konfirmandholdet fra Klim Valgmenighed
og deres præst, Annelise Søndengaard. I
undervisningen har jeg fortalt ungerne, at
Jesus var en vandreprædikant, og nu fik de en
fornemmelse af, hvad det vil sige. Vi gik godt
45 km i løbet af de 48 timer, vi var afsted, for
programmet var tætpakket bl.a. med besøg
i Vartov og på Nationalmuseet, ligesom vi
var i domkirken, Vor Frue Kirke. Det mest
spændende var måske natteløbet gennem
København. Og det mest afslappende var den
velfortjente middag lørdag aften på restaurant
Ankara, hvor vi havde taget det pæne tøj på og
førte høvisk tale, mens vi spiste med kniv og
gaffel.
Sikke en tur! Sikke et hold konfirmander!
Tak for turen, og tak for alle timerne i
konfirmandstuen, venner!
Kærlig hilsen Ole

Få Ansgarsbladet på mail

Nye tider kræver nye tanker - og handlinger.
Derfor tilbyder vi nu, som noget nyt, at I kan
få Ansgarsbladet som en vedhæftet fil til jeres
e-mailadresse. Så bestemmer I selv, om I blot
vil læse det, eller om I ønsker at printe det ud.
Send en mail til
morsoefrimenighed@gmail.com med besked
om, at I ønsker at modtage bladet på jeres
e-mailadresse. Så har vi jeres mailadresse og
kan begynde at sende bladet til jer elektronisk.
Det er naturligvis stadig muligt at få bladet
tilsendt med posten.

Dejlig sommerkoncert

Søndag den 18. juni kl. 19.30 får vi besøg
af Vestjysk Koncertkor, der vil fylde
sommeraftenen og vores Ansgarskirke med
liflige toner.
Vestjysk Koncertkor afholdt sin første koncert
i december 1981 i Struer Kirke med Bachs
Juleoratorium på programmet og siden da har
koret opført en lang række større korværker
og afholdt a cappella koncerter rundt i det
vestjyske.
Ved koncerten i Ansgarskirken skal vi meget
passende høre satserne ”Forår” og ”Sommer”
fra Vivaldis Årstiderne, ligesom koret vil
divertere med dele af Gades Elverskud, bl.a.
”Morgensang” og nogle andre af satserne fra
dette skelsættende værk i dansk musikhistorie.
Desuden synger koret en afdeling med danske
sommersange af bl.a. Carl Nielsen, og måske
bliver der plads til en lille afdeling med nogle
nyere engelske sommersange.
Under alle omstændigheder vil være ganske
mange kendte ting på repertoiret denne søndag
sommeraften i Øster Jølby.
Korets dirigent er siden 2012 Peter Vogel,
der har dirigeret adskillige amatør- og
semiprofessionelle
ensembler,
bl.a.
symfoniorkestret
Euphrosyne,
Slagelse
Kammerorkester, og senest Jysk Akademisk
Orkester og Kammerkoret GOCK. Fast pianist
og organist for koret er Benjamin Davis Maack.
Vestjysk Koncertkor består i dag af ca. 50
sangere, der mødes ca. 9 lørdage om året for at
indstudere større kirkemusikalske værker til
opførelse gerne i samarbejde med professionelle
solister og musikere. Senere i år ser koret frem
til at være med til at fejre reformationsjubilæet
med opførelse af Brahms ”Ein Deutches
Requiem” i Viborg Domkirke, Thyborøn Kirke
og Silkeborg Kirke. Alle steder sammen med
symfoniorkestret Orkester Midt Vest og med
Kristine Becker Lund og Morten Frank Larsen
som solister.
Entré til koncerten er 100 kroner, og alle er
naturligvis velkomne.

Radiogudstjeneste i august
Sidste søndag i måneden er normalt en
aftensgudstjeneste med start kl. 19.30. Men
det gælder ikke søndag den 27. august, for
denne dag har Danmarks Radio spurgt, om
de må være med ved vores gudstjeneste i
Ansgarskirken og samtidig transmittere den i
radioen på program 1.
Det har vi naturligvis - og med stor glæde - sagt
ja tak til, og derfor vil gudstjeneste den dag
begynde kl. 10.00. Vi har tilmed haft den glæde,
at Conny Cold Laursen og Erling Thøgersens
store ”Ad Hoc Kor”, der medvirkede så fint
ved årsmødet for de frie, grundtvigske valgog frimenigheder for nylig, også har sagt ja
til at medvirke ved transmissionen denne
sensommerdag.
Vi glæder os til at byde de danske lyttere
indenfor i vores vidunderlige kirkerum, og vi
opfordrer jer til at komme i lidt god tid den
dag, da vi må påregne en fuld kirke.

Indskrivning af
konfirmander 2017-18
Det kommende års konfirmander og
deres forældre indbydes hermed til et
informationsmøde
i
præstegården
på
Præstbrovej 347:
Tirsdag den 13. juni kl. 17.00.
Her vil jeg fortælle lidt om det kommende års
undervisning og alle de ting, vi skal nå at tale
sammen om, ligesom I skal høre lidt om de
ture, vi skal på i løbet af året.
Til mødet bedes I medbringe en kopi af jeres
barns dåbsattest. Undervisningen begynder i
løbet af september måned.
Jeg glæder mig til at se jer alle sammen. Skulle
I være forhindret i at komme denne dag, er I
velkomne til at kontakte mig på telefon 30 64
21 25 eller på mail olekobbelgaard@gmail.com.

Sommerferie
Ole Kobbelgaard holder sommerferie fra
søndag den 9. juli til om med søndag den
30. juli.
I denne periode varetager Kaj Mogensen
gudstjenesterne, dog ikke søndag den 9. juli,
hvor der ikke er gudstjeneste.
Telefonen vil være omstillet til Kaj Mogensen
i hele perioden..
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Musikkens stjernespirer i Ansgarskirken
Dato: 18. august, 2017
Tid: kl. 19.30
Sted: Ansgarskirken
Thy Kammermusik Festival, der så dagens lys
tilbage i 1994 og siden da er vokset i omfang og
renommé, kommer også i år til Øster Jølby for
at give koncert. I år sker det nogle få dage inde
i festivalen, der løber i perioden 13.-28. august,
for allerede fredag den 18. august kl. 19.30
gæster de internationale, unge musiktalenter
og deres professorer Ansgarskirken med et
program, der tager tilhørerne med til Danmark,
Tyskland og Frankrig, ligesom koncertens to
afdelinger tidsmæssigt spænder fra musik
skrevet tilbage i begyndelsen af 1800-tallet og
frem til moderne tid.
De unge musikere, der har vundet en
deltagerplads til 2017 udgaven af Thy
Kammermusik Festival kommer fra Serbien,
USA, Holland, England, Rusland og Tyskland,

og eneste dansker i feltet er violinisten Erik
Theodor Danciu, Denmark.
Programmet ved koncerten i Ansgarskirken ser
ud som følger:
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Serenade i
D-dur op. 25 for fløjte, violin og bratsch
Poul Rovsing Olsen (1922-82): Strygetrio A
Dream in Violet op. 85
Peter Bruun (f. 1968): Strygetrio The Black
Waters
Claude Debussy (1862-1918): Six Épigraphes
antiques arrangeret for fløjte og strygetrio
Vores trofaste - og talstærke - publikum skal
påregne, at der som sædvanligt vil blive
opkrævet entré til koncerten. Beløbet lå ikke
fast ved redaktionens afslutning.

Lone Olsens foredrag denne dag har titlen
”Og glædelig er hver en dag”, der jo er en
af verselinjerne i salmen ”Morgenstund har
guld i mund”. Det vil belyse glæden som
et grundvilkår, vi mennesker ofte overser -
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Efterårets og vinterens film bliver en
perlerække af gode film, som vil blive
annonceret i kirkebladet, der kommer til
september. Men I kan allerede nu begynde at
glæde jer til film som ”Fences” med Denzel
Washington, ”Manchester by the Sea” der gav
Casey Affleck en Oscar for bedste mandlige
hovedrolle og filmatiseringen af Philip Roths
roman ”American Pastoral”, hvor et lykkeligt
forældrepars liv bliver udfordret, da datteren
radikaliseres.

Radiotransmissionen af vores gudstjeneste
søndag den 27. august falder sammen med
netop den søndag, da vi plejer at have vores
årlige udflugt. I skal naturligvis ikke snydes for
en tur ud i sommerlandet, og derfor flytter vi
udflugten til søndag den 24. september, hvor
vi forhåbentlig skal have en fin dag sammen,
når vi tager på en naturskøn, guidet tur rundt
i Thy Nationalpark. Mere derom i det næste
kirkeblad, der udkommer 1. september.

Menighedsråd og ansatte ved Ansgarskirken
Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev

tlf. 97 74 00 40		

mobil 25 40 48 25

mail: krogsdal@pc.dk

mobil 24 64 22 67

mail: birthe_heide@hotmail.com

mobil 40 44 77 09		

mail: fam@aachmann.dk

mobil 29 29 65 46

mail: byskov-mors@jubii.dk

mobil 20 15 52 82

mail: lita@houmann.dk

mobil 28 43 00 96

mail: erlingthoegersen@gmail.com

mobil 40 31 82 43

mail: joer3558@gmail.com

mobil 20 21 79 64

hvilket både Grundtvig, Luther og Løgstrup på
hver deres måde analyserer og tolker.

mail: marianne@galtrup.dk

mobil 30 56 78 55		

Lone Olsen siger videre, at moderniteten
er karakteriseret ved ideen om, at vi er
vores egen lykkes smed, og at vi skal
kunne mestre tilværelsen. Virkeligheden siger
imidlertid noget andet, så selvom vi er blevet
udnævnt til at være verdens lykkeligste folk,
står i det i skærende kontrast til, hvad rigtig
mange oplever i deres hverdag.  
Hermed vil foredraget også opridse forskellen
mellem lykke og glæde. Undervejs vil Lone
Olsen bruge små og større fortællinger til
belysning af foredragets tese: glæden som et
grundvilkår.

mail: olekobbelgaard@gmail.com

mobil 30 64 21 25		

mail: Ka.Mo@live.dk

mobil 24 42 31 49

mail: morsoefrimenighed@gmail.com

mobil 30 64 65 93

Alle er naturligvis velkomne til såvel
gudstjeneste som det efterfølgende kaffebord
med foredrag.

Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Kirsten Dal: Næstformand, Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nyk. M.
Birthe Heide Sørensen: Kirkeværge, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev
Maybritt Aachmann: Protokolfører, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev
Lisbeth Sandal Byskov, Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev

Dato: 25. juni
Tid: kl. 14.00
Sted: Ansgarskirken

Og glæden er netop dagens tema, for vi får
besøg af Lone Olsen, som mange af jer vil
kende allerede som tidligere højskoleforstander
og præst. Lone er på ingen måde gået ned i
kadence, selv om hun officielt har trukket sig
tilbage fra arbejdsmarkedet. Hun er netop
fratrådt en længere periode som hjælpepræst
for en af præsterne i Thisted, og hendes hjælp
er værdsat rundt omkring - og altså også hos
os.

Udflugten flytter til september

mail: jr-musik@get2net.dk

Sommermøde om glæden

Morsø Frimenigheds årlige sommermøde løber
af stablen søndag den 25. juni. Vi mødes som
sædvanlig i kirken til gudstjeneste kl. 14.00, og
bagefter går vi i konfirmandstuen til kage, kaffe
og foredrag. Hvis vejret er os særligt gunstigt
stemt, sætter vi os i haven, men den tid den
glæde.

Ny sæson i filmklubben

tlf. 97 75 13 67
tlf. 97 74 04 09
tlf. 97 74 17 52

tlf. 97 74 02 41		

Lita Houmann, Smedebjergevej 98, Vejerslev, 7980 Vils		

Erling Thøgersen, Høstvej 8 7900 Nykøbing M 			
Jørgen Bruun Christensen, Mosegårdsvej 10A 7900 Nyk. 		

Marianne Laursen, Stenhøjvej 23 Bjergby, 7950 Erslev

Ole Kobbelgaard: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev
Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy
Mogens Foldager: Forretningsfører, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev
Conny Cold Laursen: Organist, Langkæret 10, 7970 Redsted
Vibeke Blaabjerg: Kirkesanger, Præstbrovej 236, 7950 Erslev

Hans Jørgen Jakobsen: Kirkesanger, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev
Karen Berg: Kirkesanger, Fjordkær 3, 7950 Erslev

Brian A. Hedegaard: Graver/kirketjener, Præstbrovej 176, 7950 Erslev

Jari Jakobsgaard Jensen: Graver/kirketjener, Tinghøjvej 28, 7900 Nyk. M.,

tlf. 97 74 13 13		
tlf. 97 74 10 14		
tlf. 97 94 81 27 		

mobil 24 23 66 48		
tlf. 97 74 20 66
tlf. 97 74 60 12
tlf. 97 74 19 11

mobil 51 68 60 76
mobil 52 19 30 22

tlf. 99 70 65 15		
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Afsender: Morsø Frimenighed • Burhøjvej 4 • 7950 Erslev

Gudstjenestetider for Morsø Frimenighed
Ansgarskirken, Ø. Jølby, jun. - sept. 2017
Søndag
04. juni		
10.00 Pinsedag (OK)
				
Konfirmation, kirkebil
Søndag
11. juni		
10.00 Trinitatis søndag (OK)
Søndag
18. juni		
10.00 01. søn. e. trin. (KM)
Søndag
25. juni		
14.00 02. søn. e. trin. (OK)
				
Sommermøde efter gudstjenesten, kirkebil
Søndag
02. juli		
10.00
Søndag
09. juli		
-----				
Søndag
16. juli		
10.00
Søndag
23. juli		
10.00
Søndag
30. juli		
19.30

03. søn. e. trin. (OK)
Ingen gudstjeneste
Rengøring
05. søn. e. trin. (KM)
06. søn. e. trin. (KM)
07. søn. e. trin. (KM)

Søndag
06. aug.		
10.00 08. søn. e. trin. (OK)
Søndag
13. aug.		
10.00 09. søn. e. trin. (OK)
Søndag
20. aug.		
10.00 10. søn. e. trin. (KM)
Søndag
27. aug.		
10.00 11. søn. e. trin. (OK)
				
Radiotransmission i DR P1
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

03. sept.		
10. sept.		
17. sept.		
24. sept.		

10.00
10.00
10.00
------

12. søn. e. trin. (OK)
13. søn. e. trin. (KM)
14. søn. e. trin. (OK)
Ingen gudstjeneste, udflugt hele dagen

Kirkelige handlinger i Ansgarkirken

Døbte:
05/03: Astrid Lillelund Aachmann, datter af Louise Lillelund Aachmann og Frank Johansen,
Ålborg SØ
12/03: Eva Mark Hildebrandt, datter af Kirsten Roesen Mark og Lasse Lava Hildebrandt,
Dianalund
12/03: Emil Birkmose Feldt Rode, søn af Charlotte Birkmose Berner og Ulrik Rode, Galten
23/04: Viktor Vang Hadzirusidovic, søn af Anne Vang og Dinko Hadzirusidovic, Århus V
Begravede/bisatte:
04/03: Else Dissing, Øster Jølby
28/03: Synnøve K. Larsen, Nykøbing Mors
26/04: Johanne Cecilie Bak Rolighed, Øster Jølby
16/05: Elna Græsborg, Nykøbing Mors

Prædikanter: Ole Kobbelgaard (OK)
Kaj Mogensen (KM)
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Kundenummer 72289 skal oplyses
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