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Den gode hyrde
(Joh. 10, 11-16)

Af Peter Haandsbæk
Stadig flere vil gerne være leder, fordi de føler et kick ved det. I det hele taget er lederrollen i forandring. Det offentlige ledes efter nye
principper: New public management, som er
mere markedsorienteret. Det handler om mål
og resultater. I folkeskolen vil man give undervisningen et fagligt løft ved effektivisering
og kontrol. Politiet måler sin succes på, hvor
mange bøder, der udskrives. Hospitalerne kører flere operationer igennem. Patienten skal
hurtigt hjem eller på genoptræning. Der skal
dokumenteres og krydses af. Folkekirken måler, hvor mange der kommer til gudstjeneste.
New public management har også modstandere. Medarbejdere føler sig stressede,
fordi tiden til de egentlige opgaver reduceres.
Afstanden mellem top og bund bliver større.
Medarbejdernes personlige holdninger og
tilgang til arbejdet kommer i anden række.
Det er synd. Ens personlige ansvar overfor
arbejdsopgaverne er vigtig for samfundet.
Kvalitetssikring og målbarhed reducerer måske nok antallet af brodne kar, men kan også
nedtone den enkeltes personlige engagement.
Måske er det derfor, at man har sådan en lyst
til konstant at profilere sig selv på sociale medier? Alle skal se, hvad jeg laver, fordi jeg dybest set føler mig u-set.
Prøv at udskifte Johannesevangeliets ord
om hyrde og får med leder og folk: “Jeg er den
gode leder. Jeg kender mine folk, og mine folk kender mig”. “Jeg er den gode leder” - her er én, der
gerne vil være leder; men hvorfor? For at hjælpe
andre - eller for at kunne fremvise målbare resultater? Er den moderne ledertype i virkeligheden mere til gavn for sig selv end for medarbejderne? Måske er de nye ledere ligesom de

daglejere, Jesus i Johannesevangeliet stiller op
som modsætning til hyrden: Når daglejeren ser
ulven komme, lader han fårene i stikken og flygter!
Hos Johannes er daglejeren billede på et menneske, en ideologi eller en samfund, der kun
bekymrer sig om andre på skrømt.
Men vi holder noget af hinandens skæbne
i vore hænder. Vi er i en vis forstand hinandens ledere - eller hyrder om man vil. Johannes’ hyrde giver sig selv hen og redder fårene
fra ulven. Man kan vælge at høre teksten som
en vejledning i, hvordan man som menneske
skal forholde sig til sine medmennesker –
hvad enten man er leder eller ej. Men sådan
en læsning, hvor Jesus (for det er jo ham, der
er hyrden) bliver et eksempel til efterfølgelse,
kan godt skygge for andre læsninger af hyrdemotivet. Og spørgsmålet er, om man overhovedet kan være en god hyrde sådan i Johannesforstand?
Ikke bare som leder i den offentlige forvaltning. Kan forældre være den gode hyrde for
deres børn? Kan ægtefæller give sig selv for
hinanden? Eller hvad med gode venner? Er
der ikke altid den fare, at den, der vil gøre
det gode, fortaber sig i sine egne motiver og
fortræffelighed og ender med at gøre mere
skade end gavn? Forældre, der gør alt for børnene, overraskes over, at børnene bliver noget
helt andet, end forældrene havde tænkt. Hvad
gjorde vi forkert? Ægtepar bliver skilt og slynger
beskyldninger i hovedet på hinanden: Jeg gav
dig alt, men du ødelagde mit liv.
Skal vi være hyrder for hinanden, går det
som regel galt. Vi bliver skuffede. Forældres
skuffelse over børn, ægtefællers, kærester,
venner skuffelse afslører et regnestykke med
det facit, at den skuffede overhovedet ikke er
den gode hyrde. Fårene skulle helst ha’ passet

til hyrden men gjorde det ikke, og hyrden bliver sur på fårene. Fårene ender som en funktion i hyrdens ligning, der ikke går op.
Når vi leder hinanden ved hånden, ender vi
let ved at tage så hårdt fat, at den anden mister fodfæstet. Men hvad er det så, Johannes
vil sige med al den snak om hyrder og får? Vi
forbinder ledelse med magt. Magtudøvelse
er også nødvendigt, for at få et samfund til at
fungere. Vi kalder Gud al-mægtig; men hvad
mener vi egentlig om Gud og magt? Skal vi
frygte Guds magt?
De tidligste læsere, som Johannes henvendte sig til, forbandt ordet hyrde med navne
som Moses og David. Moses, der havde været en ægyptisk prins, var en hidsigprop. Han
havde slået en ægyptisk slavefoged ihjel. Da
han kom ud i ørkenen og skulle lære at vogte
får, tævede han først dyrene, hvis de ikke ville
makke ret; men han lærte, at fårene mistrivedes, hvis ikke de ledtes med mildhed og omsorg. Han lærte at blive den gode hyrde, som
hans forfædre, Abraham, Isak og Jakob havde
været. Og Kong David var netop en fremragende konge, fordi hans uddannelse bestod i
at have været hyrdedreng, der havde lært at
spille på harpe. Han havde tålmodighed og en
poetisk åre. Han tog fårene for det, de var, og
sang, så hjerterne svulmede.
Hyrden har i disse GT tekster nogle egenskaber, der minder om kærlighedens højsang
af Paulus i 1. korintherbrev kap 13: Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder
ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget
ind…. den søger ikke sit eget, hidser sig ikke op,
bærer ikke nag…… Den tåler alt, tror alt, håber alt,
udholder alt.
Hyrden forbinder ikke ledelse med magt.
Hyrden stemme er kærlighed - og vi kender
hyrden på stemmen. Vi kan høre den gennem
hele NT. Når der fortælles om tilgivelse i den

fortabte søn. Når der fortælles om medfølelse
i Den barmhjertige Samaritaner.
Og det gør noget ved os, at høre disse fortællinger. Vi får en forestilling om, hvad der er det
vigtigste i livet. Dygtighed bliver overtrumfet
af hengivelse og indlevelse. Rentabilitet bliver
overgået af storsind. Disse fortællinger er gennemlyst af, at livet er noget godt – også selvom
vi kommer ud for meget ondt undervejs. Det
liv, vi lever, er ikke noget foreløbigt og ligegyldigt.
Det er ud fra det, at vi aner en storhed, der
rækker ud over os selv. Derfor skal vi heller
ikke sjuske med livet. Vi skal gøre os umage,
for livet har lagt et ansvar på os. Hører vi hyrdens stemme, hører vi også denne tone.
Hyrde-billedet er ikke et for-billede. Det
er et billede på en kraft, der er kommet ind i
verden ved Jesus Kristus, kærligheden. Det er
en kraft, der taler til os gennem vores samvittighed. Med sit liv viste Jesus os Guds væsen.
Han viste, at kærligheden altid er den største
magt i verden, selvom den ud fra verdens målestok kan ligne svaghed.
Den, der hader, er bundet af sit had. Den, der
elsker, er fri. Det anes i hyrdens røst, der lyder
til høj og lav. Om vi er ansat i den offentlige
forvaltning, arbejder på fabrik eller er selvstændige præger stemmen os, så vi får et friere syn på de mennesker, vi omgås. Hyrdens
stemme minder os om den frihed, som vi selv
fik i dåben. Vi er ikke underlagt en religiøs eller ideologisk lov. Vi er kun bundet af samvittigheden. Den frihed kommer ikke kun os selv
til gavn. Den får uvægerlig også betydning for
de mennesker, vi omgås. Den, der selv er fri,
kan sætte andre fri. Er det ikke helt oplagt, at
den, der er fri, siger til andre: Vær jer selv, som
I er! Lev frimodigt!

Formandens årsberetning
aflagt 23. april 2015

2014 har været et godt år for Morsø Frimenighed. Regnskabet viser på bundlinjen et overskud på kr. 118.909, så på baggrund af de store
udfordringer året også har budt på, så er det
meget tilfredsstillende.
Som sagt så har der også været mange udfordringer i 2014 som skulle løses. I min årsberetning vil jeg fokusere på nogle af de største udfordringer lige nu og i den nærmeste
fremtid. Det er den økonomiske tilpasnings
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balance. Vores budget tal for 2015 ligger lige
omkring +/- 0 så vi holder et vågent øje med
udviklingen omkring budgettet.
Jeg vil her komme med et par eksempler på
de udfordringer vi står over for nu. Når jeg ser
nogle få år tilbage til 2008 - det er kun 7 år siden - fik vi over Kr. 300.000 i renter af vores
indestående. Går jeg yderligere 6 -7 år længere
tilbage, fik vi meget mere. Nu skriver vi årgang 2015, og her tør jeg kun gisne om, hvad

afkastet kan give. Renten er i hvert fald på vej
i den nedadgående retning, og hvor vi lander i
2015, tør jeg ikke give bud på her.
Vi har en konto i Spar Nord som vi har haft
bundet i 3 år til en aftalt rente på 3 %. Den udløber her sidst på året og går herefter i nul. Jeg
skal dog sige, at vi arbejder på at finde løsninger, hvor vi kan får størst muligt afkast - uden
risiko for Morsø Frimenighed. I november
2014 lavede vi således en fuldmagtsaftale med
Jyske Bank om at de skulle sørge for størst
mulig afkast af vores investering, som jeg forventer vil ligge på ca. 2% af afkastet, men jeg
skal understrege, at det helt afhænger af udviklingen på det finansielle marked. Jeg kan
ligeledes oplyse, at vi her i 2015 har lavet en
lignende aftale med Spar Nord.
Aftalerne er bl.a. lavet, for at menighedsrådet og vores forretningsfører ikke skal stå med
ansvaret for en god eller en dårlig handel ved
at sælge og købe de rigtige obligationer på de
rigtige tidspunkter. Der er jo ofte udtræk i vores obligationsbeholdning nu.
En anden udfordring er, at det endnu ikke
er lykkedes for vores præst Ole Kobbelgaard
at blive optaget i Præsternes Pensionskasse.
Dette medfører, at vi selv skal indbetale hele
hans pension, hvilket er en udgift på ca. kr.
70.000.
Med hensyn til Ansgarsbladet vil jeg sige, at
der i årets løb har været nogle fejl og mangler
i bladet, og det beklager vi meget. For at minimere og undgå fejl og mangler fremover, har
vi lavet en ny procedure før bladet sendes til
trykning. I forbindelse med distribution af bladet har vi i menighedsrådet drøftet, om ikke
tiden nu er inde til, at man kan vælge at få bladet sendt med posten - som nu - eller man kan
fravælge at få bladet sendt med posten og så
selv gå ind og hente den på vores hjemme side.
Formålet er at vi så kan spare portoen, og
vi vil gerne høre hvad vore medlemmer synes
om den tanke? Vi vil også rigtig gerne have
nogle nye medlemmer, og vi kunne også ønske os, at den skattepligtige indkomst ville
stige igen, så ville vi nemlig få en større indtægt ind i form af medlemsbidrag, og derved
kunne undgå at forhøje bidragsprocenten.
Når jeg nu er inde omkring indkomst og
skat, så er der nok mange af jer, der er bekendt
med, at vi på grund af kontraktlige forhold
har været nødsaget til at ulejlige jer igen med
en fuldmagts erklæring til os, således at vores
forretningsfører Mogens Foldager kan aflæse
den skattepligtige indkomst direkte inde i
skattemappen. Det er et stort stykke arbejde.

Vi har indtil nu modtaget ca. 2/3 del retur, så
jeg vil gerne her i aften opfordre til, at resten
får det gjort. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg
personligt gerne så en ny og mere enkel måde
at opkræve medlemsbidraget på. Det system
vi bruger nu, vil efter min mening også i fremtiden være bøvlet, besværligt og meget tidskrævende at arbejde med for alle parter. Jeg
tror ikke meget på, at skat kommer med en
nem løsning til os.
Den 1. juni havde vi den officielle indvielse
af det nye Graverhus, som vi er meget glade
og taknemmelige for alle sammen, og ikke
mindst graverne. Det fungerer rigtig godt på
alle punkter, og jeg synes også, at huset ligger
rigtig pænt og falder rigtig godt sammen med
alt det omkring liggende. I den forbindelse vil
jeg igen med taknemmelighed sige tak til afdøde Jens Glintborg Kvistgaard, som gjorde
det muligt for os at kunne bygge dette hus.
I øvrigt vil jeg også her gerne minde om, at
huset er hele menighedens hus, og at alle er
meget velkommen til at bruge handicap toilettet som ligger lige inden for hovedindgangen.
Døren er åbnet i dagtimerne og alle er velkommen til at bruge det.
En ting som vi ikke har været opmærksom
nok på, er at for enden af øst gavlen kan vandet
ikke rigtig synke i jorden. Jeg tror det er fordi
at der under byggeriet har kørt store tunge
maskiner mange gange. Der bliver vi nødt til
at skal have lagt et dræn.
Vi sender også en stor tak til afdøde Jens
Møller fra Erslev, hvor vi har modtaget en arv
på Kr. 50.000,- til kirkegårdens forskønnelse.
Mange tak for det.
Vores affugter i kirken stod pludselig af
en weekend. Da fik vi bevis for hvad det
betyder at den kører. Kirkerummet var
blevet meget fugtigt. Den kører ellers næsten hele tiden, og derfor er der så også stor
slidtage på den. Vi har installeret en ny til
Kr. 25.000,- den er både større og bedre.
Vi har fået vores kloak system i Præstegården
koblet på ved Bakken. Det er vi meget godt tilfredse med. Det fungerer rigtig godt og nu er
vi fri for at pumpen i brønden skal køre. Den
er nu helt fjernet.

Arrangementer:

Vi har i årets løb haft mange forskellige
arrangementer i kirken og i præstegården. Foredrag, filmaftner, sang og musik, koncerter, sommerudflugt til Brunkulslejrene m.m. Alle vore arrangementer
har både været vellykkede og velbesøgte.
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Vi har på opfordring også forsøgt os med et
par lørdaggudstjenester, hvor tanken var at
der her var mulighed for barnedåb, men her
var der ikke den helt store tilslutning. Jeg tror,
at Ole vil komme lidt nærmere ind på nogle af
vores arrangementer.

Medarbejdere:

Vi har i årets løb sagt farvel til Conni Bæk som
efter eget ønske søgte nye udfordringer. Vi siger mange tak til Conny for hendes indsats.
Conni og Jari Jakobsgaard var begge ansat på
nedsat tid. Da Conni stoppede, ansatte vi Jari
til at overtage Conny´s timer, således at Jari er
blevet ansat i en form for en næsten fuldtidsstilling, når halvdelen af vagterne til de kirkelige handlinger indgår.
Samtidig fik vi via jobcentret tilbudt Bente
Morgan i en form for arbejdsprøvning ca. 15
timer ugentlig. Hun har været hos os siden og
det har vi været meget tilfredse med. Vi har
været så tilfredse, at vi nu her pr. 20. april i
år har ansat hende i en fleksjob ordning ligeledes på 15 timer ugentligt. Vi har også i en
kort periode haft Kirsten Frøslev i en form
for arbejdsprøvning fra jobcentret i 10,5 timer
ugentligt. Hende var vi også meget glade for,
og takker også for hendes indsats.

Fremtiden:

Jeg startede min beretning med et bud på nogle
af fremtidens store udfordringer for Morsø
Frimenighed. Menighedsrådet vil også i fremtiden forsøge at vise rettidigt omhu. Vi stræber
efter at vi igen får balance i vores likvide midler efter et par år med store investeringer.

Ønsker:

de største ønsker er stadig at få belægningen
omkring indgangspartiet til kirken renoveret
og bundet sammen med flisebelægningen fra
Søndervej, således at gangbesværede kan få
bedre adgangsforhold. Det er et projekt, der
først vil blive sat i gang, når vores økonomi
kan bære det.
Med hensyn til ønsker vil jeg lige fortælle,
at vi her i år har fået opfyldt et ønske. De fleste af jer har nok bemærket, at vores allé med
birketræer op til kirken er væk nu. Der er nu
plantet nogle helt nye træer. Vi synes selv, at
det er blevet rigtig pænt, og vi glæder os til at
se, når de begynder at springe ud med blade
og blomster.
Her til slut vil jeg rette en stor tak til dig, Ole.
Tak for det gode positive samarbejde. Det er en
rigtig god oplevelse at fornemme, at alle vore
medlemmer også er glade for vores præst, og
jeg skal skynde mig at sige, at det gælder så
sandelig også dig Peter.
Tak til alle vore øvrige dygtige medarbejdere på alle pladser i hele Morsø Frimenighed.
Tak til alle for et rigtigt godt samarbejde i årets
løb. Og så vil jeg tillade mig at sige, at vi er
stolte over at kunne vise vores kirkegård og
kirke ja, hele vores matrikel frem for alle. Det
er altid pænt og i orden over det hele. Tak for
det til graverne. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til dig Mogens. Tak for det
store arbejde, du udfører med regnskabet. Tak
for de mange gode, indholdsrige samtaler vi
har haft sammen i årets løb. Og endelig en stor
tak til alle mine gode kollegaer i menighedsrådet. Tak for et rigtigt godt og positivt samarbejde i det forgangne år.
Jens Riis

Vi har da heldigvis også ønsker, som på sigt
forhåbentlig kan blive til virkelighed. Et af

Hu sk Koncert i Ansgarskirken
mandag den 4. maj 2015 kl. 19.30
med trioen Jupither

Jupither er en ung klassisk trio bestående af Julian Rasmussen: cembalo og orgel, Pia Munch: sopran- og altsaxofon og
Theresa Lundquist: sopran.
Jupithers repertoire spænder bredt. Det består af udtryksfulde klassiske stykker, herunder G.F.Händels ”Neun
Deutsche Arien”, W.A. Mozarts ”Laudate Dominum” og C.
Francks ”Panis Angelicus”.
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Konfirmander i Morsø Frimenighed
Ansgarskirken 2015

Fredag den 1. maj: Bededag
Adele Hjorth Jensen, Nykøbing, går i Øster
Jølby Friskole
Torsdag den 14. maj:
Kristi himmelfartsdag
Mads Stephansen Østergaard, Vester Jølby,
går i Øster Jølby Friskole
Anne Cecilie Dal Nørgaard, Øster Jølby, går i
Øster Jølby Friskole
Morten Dahlgaard, Vils, går i Øster Jølby Friskole
Nichlas Bæk Poulsen, Solbjerg, går i Øster
Jølby Skole
Mai Kjær Jensen, Øster Jølby, går i Øster Jølby
Friskole
Christian Ralf Nielsen, Nykøbing, går i Øster
Jølby Friskole
Mathias Mikkelsen, Øster Jølby, går i Øster
Jølby Friskole

Valdemar Asgeir Berg, Torup, går i Øster
Jølby Friskole
Laura Odgaard Græsborg, Torup, går i Øster
Jølby Skole
Johan Sandal Pedersen, Alsted, går i Øster
Jølby Friskole
Nicolai Myrup Ørgaard, Øster Jølby, går i
Øster Jølby Friskole
Søndag den 24. maj: Pinsedag
Johanne Nordendahl, Alsted, Øster Jølby
Skole
Anne Sofie Krejberg, Tæbring, går i Dueholmskolen
Signe Doll Overgaard, Bjergby, går i Øster
Jølby Friskole
Magnus Svane Bekhøj, Øster Jølby, går i
Øster Jølby Friskole
Bjørk Overgaard Sørensen, Tøving, går i
Øster Jølby Friskole

Indskrivning af konfirmander
torsdag den 11. juni

Jeg vil gerne se de kommende konfirmander med forældre
til indskrivning i præstegårdens konfirmandstue mellem kl. 17-18.
Medbring kopi af dåbsattest.
Ole Kobbelgaard

Frimenighedens sommermøde
Tid: Fredag den 5. juni kl. 14.00
Sted: Ansgarskirken og præstegården
I år genoptager vi i Morsø Frimenighed vores
tradition med et sommermøde. Og dette års
udgave kommer til at ligge lidt tidligere, end
vi tidligere har gjort det, nemlig fredag den
5. juni, altså Grundlovsdag. På den måde kan
flere få lejlighed til at være med.
Sommermødet begynder med gudstjeneste
i Ansgarskirken kl. 14.00, og bagefter går vi
ned i præstegårdens have, om ellers vejret tillader det.
Her vil vi nyde kaffen og kagen, inden vi
skal høre et foredrag af tidligere seminarielektor i dansk og retorik fra Skive Seminarium,
Ingvar Glad, der netop har udgivet boget ”Un-

dervejs – kulturens aftryk i sproget”, som også er
foredragets titel.
Ingvar
Glad
vil vise os sammenhænge mellem vores sprog
og den måde, vi
indretter
vores
verden på, og
man må være forberedt på at udbryde i et ”Aha,
er det sådan, det
hænger sammen” nogle gange undervejs i
foredraget.
5

Årsmøde i valg- og frimenighederne

Tid: søndag den 7. juni 2015
Sted: Rødding Frimenighed

Program:
Fra kl. 9.30: Drop-in kirkekaffe på Kirkebakken 2. Udlevering af navneskilte og program
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Frimenighedskirken
ved præst i Rødding Frimenighed Mette Geil
og organist Hans Esbjerg samt medvirken af
menighedens konfirmander. Efter gudstjenesten byder formanden for Rødding Frimenighed Birgitte Pallesen velkommen.
Kl. 11.45: Frokost på Rødding Højskole
Kl. 13.15: Generalforsamling i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Samtidig med generalforsamlingen er der et kreativt værksted for børn.
Kl. 15.30: Kaffe med Sønderjysk Kaffebord
Kl. 16.15: Eftermiddagens aktiviteter. Vælg
mellem:

- Foredrag om Frimenighedskirken og kirkegårdsvandring ved biskop over Ribe Stift, Elof
Westergaard.
- Kreative værksteder for voksne og børn
Kl. 18.00: Festmiddag på Rødding Højskole
med musik og sang.
Kl. 20.00: ”Ramt af ingenting”, koncertaften
med sang og oplæsning i Frimenighedskirken
med forfatter Ida Jessen og organist Hans Esbjerg.
Kl. 21.30: Tak for i dag. Mulighed for socialt
samvær på Rødding Højskole.
OBS: Vær opmærksom på, at Morsø Frimenighed yder et tilskud til deltagelse i mødet,
og at der - som følge af årsmødet - ingen gudstjeneste er i Ansgarskirken søndag den 7. juni.
Yderligere oplysninger og tilmelding ved
præst Ole Kobbelgaard (30 64 21 25) eller formand Jens Riis (25 40 48 25).
Menighedsrådet

Thy Kammermusikfestival
Atter i år gæster kammermusikfestivalen i
Thy Ansgarskirken. Denne gang bliver det
fredag den 21. august kl. 19.30, og programmet bliver som følger:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91): Kvartet i D-dur K 575 (Das Veilchen) for 2 violiner,
bratsch og cello.
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John Frandsen (f. 1956), Ny kvintet komponeret til Thy Kammermusikfestival 2015 for
fløjte, 2 violiner, bratsch og cello.
Franz Schubert (1797-1828), Kvartet i E-dur D
353 for 2 violiner, bratsch og cello.
Dmitrij Sjostakovitj (1906-75), Oktet op. 11 for
4 violiner, 2 bratscher og 2 celloer.

Søndag den 30. august

Sommerudflugt

Afgang fra parkeringspladsen foran graverhuset kl. 09.00.
Turen går i år til Museet for religiøs kunst
i Lemvig. Når vi ankommer til museet, skal
vi lige have os en kop stå-kaffe, inden vi går
inden for på museet, hvor vi skal møde vores guide, der bl.a. vil vise os såkaldte Bodil
Kaalund Samling, der udgøres af de 159 originale bibelillustrationer, som kunstneren udførte i årene 1984-91 til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte Bibel fra 1992.
Samlingen på Museet for Religiøs Kunst
er siden 1994 vokset støt og roligt i takt med

de mange særudstillinger. Museets indsamling fokuserer på kunst fra det 20. eller 21. århundrede, som placerer sig i spændingsfeltet
mellem kunst og religion. Museet styrker og
udvider løbende sin samling, som stilles til rådighed for forskning og formidling.
Efter rundturen på museet i Lemvig, kører
vi en tur til Bøvlingbjerg, hvor vi skal nyde
vores madpakker i Valgmenighedens lokaler
og høre valgmenighedspræst Marianne Nørgaard Gyldenkerne fortælle træk af Bøvling
Valgmenigheds historie.
Derefter går turen ud til Bovbjerg Fyr, hvor
vi ser os omkring. På hjemvejen holder vi ind
og får vores aftensmad på…det er som sædvanlig en overraskelse.
Prisen er igen i år 300 kr., som betales i bussen. Betalingen dækker bus, indgang og foredrag på museet, og aftensmaden.
Af hensyn til bestilling af aftensmaden
bedes I skrive jer på listen, der lægges frem i
våbenhuset i juli måned eller tilmelde jer på
præstens email eller tlf. 97 74 10 14.
Tilmeldingsfristen er søndag den 16.
august.
Ole Kobbelgaard

Menighedsrådet:
Jens Riis, formand
Kirsten Dal, næstformand
Kirsten Seltorp, kirkeværge
Birthe Heide Sørensen
Lisbeth Sandal Byskov
Morten Lynggaard Pedersen
Maybritt Aachmann
Merete Krogh Andersen
Bjarne Krogh

Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev
Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nykøbing Mors
Engen 7, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev
Tinghøjvej 46, Tøving, 7950 Erslev
Burhøjvej 9 , Bjergby, 7950 Erslev
Kr. Koldsvej 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Højbro 6, 7900 Nykøbing M
Hovmøllevej 14, Torp, 7960 Karby

Tlf. 97 74 00 40
Tlf. 97 75 13 67
Tlf. 33 21 47 26
Tlf. 97 74 04 09
Tlf. 97 74 02 41
Tlf. 97 74 03 13
Tlf. 97 74 17 52
Tlf. 97 72 17 90
Tlf. 97 76 11 11

Præst:

Ole Kobbelgaard, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev,
E-mail: olekobbelgaard@gmail.com
Tlf. 97 74 10 14
Hjælpepræst:
Peter Haandsbæk Jensen, Grønlandsvej 2, 7700 Thisted
Tlf. 42 43 09 57
Kasserer/
Mogens Foldager, Burhøjvej 4, Bjergby, 7950 Erslev
forretningsfører:
E-mail: morsoefrimenighed@gmail.com
Tlf. 30 64 65 93
Organist:
Conny Cold Laursen, Langkæret 10, 7970 Redsted
Tlf. 24 23 66 48
Kirkesangere:
Vibeke Blaabjerg, Præstbrovej 236, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 20 66
Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 60 12
Karen Berg, Fjordkær 3, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 19 11
Graver/
Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev
Tlf. 51 68 60 76
kirketjener:		Jari Jakobsgaard Jensen, Tinghøjvej 28 Tødsø, 7900 Nykøbing Mors, Tlf. 52 19 30 22
Ansgarhjemmet:
Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev,
Tlf. 99 70 65 15

7

Afsender: Morsø Frimenighed · Burhøjvej 4 · 7950 Erslev

Gudstjenestetider
maj – august 2015
Fredag
01. maj
10.00
Ole Kobbelgaard,
			
Bededag
Søndag
10. maj
10.00
Peter Haandsbæk
Torsdag
14. maj
10.00
Ole Kobbelgaard,
			
Kr. himmelfartsdag, kirkebil
Søndag
24. maj
10.00
Ole Kobbelgaard,
			
Pinsedag, kirkebil
Søndag
31. maj
19.30
Ole Kobbelgaard
Fredag
05. juni
14.00
Ole Kobbelgaard,
			 Sommermøde, kirkebil
Søndag
14. juni
10.00
Ole Kobbelgaard
Søndag
21. juni
10.00
Peter Haandsbæk
Søndag
28. juni
19.30
Ole Kobbelgaard
Søndag
05. juli
10.00
Ole Kobbelgaard
Søndag
12. juli
Ingen
Ferie
Søndag
19. juli
10.00
Peter Haandsbæk
Søndag
26. juli
19.30
Peter Haandsbæk
Søndag
02. august
10.00
Peter Haandsbæk
Søndag
09. august
10.00
Ole Kobbelgaard
Søndag
16. august
10.00
Peter Haandsbæk
Søndag
23. august
10.00
Ole Kobbelgaard
Søndag
30. august
Ingen
Sommerudflugt
Søndag
06. september
10.00
Ole Kobbelgaard
			
Åben Hus gudstjeneste, kirkebil
Ole Kobbelgaard holder ferie i perioden 18. juli – 8. aug.

Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11.
Kundenr.: 72289 skal oplyses.
TEKST OG REDAKTION: OLE KOBBELGAARD
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