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Forbavselse
”Herren velsigne dig og forbavse dig!”
Således fortælles det, at højskoleforstanderen og teologen Knud Hansen fra Askov engang sagde, da han forlod et aftenselskab.
Følger man velsignelsens normale ordlyd,
ville det jo have lydt: ”Herren velsigne dig
og bevare dig.” Men ”Herren velsigne dig
og forbavse dig” er en god fortolkning af,
hvad velsignelse betyder.

ellers sorg og nederlag, som vi jo også kender det, når vi er til begravelse.

For hvad er det at forbavses, at undres? Ja,
når voksne undrer sig, så sætter vi spørgsmålstegn ved noget; og så kan det at undre
sig næsten blive det samme som at være
mistroisk, at være skeptisk: kan det nu være
rigtigt?
Det, vi kalder en sund skepsis, kan i
mange tilfælde være på sin plads; men den
kan også spærre for den egentlige undren.

Men der, hvor alt er stivnet og dødt, der bliver der talt til de bange kvinder:
”Frygt ikke!” sagde engelen – engle viser
sig kun, når noget meget vigtigt er på færde,
når Gud griber ind - ”Vær ikke forfærdede,
frygt ikke” sagde engelen, som den også engang havde sagt til Maria, Jesu mor og til hyrderne ved Betlehem. Men den kunne også
have sagt: ”Herren velsigne dig og forbavse
dig” – for det er, hvad ”Frygt ikke!” betyder:
nu skal I høre forbavsende nyt fra Gud!

Barnet forbavses, barnet forundres: Se, en
mariehøne, Far, hvor kommer skubtudserne
fra? Far, har et tusindben virkelig tusind
ben? Bor der nogen på stjernerne? Hvis Gud
har skabt verden, hvem har så skabt Gud?
Og ethvert svar tager barnet imod med imødekommende forbavselse..
For man undrer sig og lærer og forstår. Man
forbavses, og verden bliver større. Og forbavselsen rokker ved forudfattede meninger og holdninger. Rokker ved en stivnen
og en ubevægelighed i os.
Påskens budskab er et forbavsende budskab.
Kvinderne, der kom ud til graven, var
stivnede og knugede, som man er i den situation. De var kommet til begravelse for at
ære den døde på behørig vis – og så var der

Verden havde vist sig fra sin værste side, og
den kunne ikke forbavse dem mere.
De var blinde af tårer og sorg, fordi den
døde var uden for deres rækkevidde. For
sådan er dødens vilkår, og det er en smertefuld lektie at lære.

Der, hvor enhver bevægelse var umulig,
der nåede livet dem alligevel. Sådan som
det siges i salmen: ”Tag det sorte kors fra
graven” om en af kvinderne, om Maria
Magdalene:
”Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod;
i den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet!”
Sådan kunne Grundtvig finde på de mærkeligste ord. ”Englesmilet” er et forunderligt
udtryk for forbavselse og glæde over det,
engelen fortalte. Maria smiler, fordi engelen
har vist hendes den tomme gravs betydning.

Så når vi i påskesalmerne synger om det, vi
hører og forbavses over, møder vi billeder af
det mest livgivende, vi kender:
at forårssolen står op, at solen bryder gennem den kulsorte sky og sender varme både
over landskabet og ind i vort sind, at påskeliljen med sin gule farve lyser op i haven og
på gravene og melder både om opstandelse
og om forår.
Alle de billeder/sammenligninger minder os om opstandelsens forbavsende budskab: at når menneskers muligheder er udtømte, så lyder Guds røst som på skabelsens
morgen: bliv lys og bliv levende!
Disciplenes langfredags-håbløshed blev besejret af deres opstandelsestro.
Det var ikke nogen selvfølge, at disciplene
blev grebet af opstandelsestro. Det var heller ikke en ønskedrøm hos dem. Det mærker
vi i beretningen om to disciples vandring til
byen Emmaus netop Påskedag.
De vandrer i mismod og skuffelse, ligesom kvinderne mismodigt var gået ud til
graven. “Vi havde håbet, at han var den, der
skulle forløse Israel”, siger de om Jesus - “Vi
havde håbet..” - sådan siger den, der er blevet skuffet.
De går og taler sammen om alt det, de har
oplevet i Jerusalem i de sidste dage, om de
store forventninger, de havde haft til Jesus
fra Nasareth, og om den frygtelige skuffelse,
de havde lidt. Nu havde de kun tomheden
tilbage, for ikke engang hans grav havde de
at ty til, for de havde fået den foruroligende
besked, at graven var tom.
På vejen til Emmaus møder de en mand,
som de fortæller det hele. Det bliver til en
samtale, der fører med sig, at han bliver hos
dem og spiser til aften sammen med dem,
og da han bryder brødet og deler det ud,
”Da åbnedes deres øjne og de kendte ham!
Men så blev han usynlig for dem.”
Brødet blev brudt og vinen givet – til syndernes forladelse. Ligesom det blev forkyndt
Skærtorsdag.
Da så de to disciple, hvad opstandelsen
betød.
Emmaus-fortællingen gør således det synligt, som ikke var at se ved graven om morgenen, fordi den var tom.
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Med vor Herre i Emmaus sammen med
de to disciple har vi nu et billede, som toner
frem for vort indre blik, når vi hører budskabet: “han er opstanden”, og endnu et billede har vi i nadveren, som Emmaus-fortællingen peger på. I den åbenbarer vor Herre
sig i sit ord. Nadver er at komme usikker og
tvivlende til Vor Herre og gå derfra badet i
lyset af hans nåde.
Derfor holdes der nadver i enhver gudstjeneste, derfor har vi konfirmation netop der,
for der må vi komme lige så knugede og
rådvilde som kvinderne og de to disciple og
gå derfra i troen på, at det også er for os, at
Kristus er opstanden.
Alt var forbi, men nu er alt igen blevet nyt,
blevet til ny mulighed. Der er ikke længere
et sted, hvor håbet og kærligheden ikke kan
komme.
Og det må vi forbavses over for overhovedet
at begynde at forstå det, der ellers ikke kan
forstås: at Kristus er opstået af døde.
Det vil sige, at Guds tilgivende kærlighed er opstået af døde, så vor tilværelse –
på trods af synd og død – hører Kristus til,
ham hvis kærlighed er vor død overlegen,
og som intet kan skille os fra.
På det forbavsende budskab skal vi frimodigt holde en glædelig påske!

Sven Havsteen-Mikkelsen (1912 – 1999): Emmaus, 1998.
Altertavle i Thorning Kirke, Kjellerup
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Konfirmation - foråret 2010
Palmesøndag d. 28. marts, kl. 10
Birgitte Søndergaard (Ø. Jølby Friskole)
Kr. Koldsvej 15, Mellem Jølby
Påskedag d. 4. april, kl. 10
Rikke Svane Bekhøj (Ø. Jølby Friskole)
Vesterled 4, Øster Jølby
Emil Kjær Jensen (Ø. Jølby Friskole)
Vestmorsvej 17, Øster Jølby
Christian Doll Overgaard (Bjergby Friskole)
Brunhøjvej 14, Faartoft

Konfirmandholdet 2009-2010.

Søndag d. 11. april, kl. 10
Rikke Gjørtz Bovbjerg (Ø. Jølby Friskole)
Grønnegade 34, Nykøbing M.

Kr. Himmelfarts Dag d. 13. maj, kl. 10
Jeppe Christensen (Ø. Jølby Skole)
Plejdrupvej 15, Øster Jølby
Nanna Gro-Nielsen (Ø. Jølby Friskole)
Elsøvej 148, Elsø

Søndag d. 18. april kl. 10
Peter Dal Overgaard (Dueholmskolen)
Vårvej 5, Nykøbing M.
Søndag d. 2. maj, kl. 10
Niclas Trolle Arentsen (Bjergby Friskole)
Korsbakkevej 8, Bjergby
- i Nykøbing Kirke:
Sebastian Andsager Højlund (Ø. Jølby Friskole)
Tingvej 21, Nykøbing M.

Pinsedag d. 23. maj, kl. 10
Daniel Kirkedal Møller Hyttel (Skallerup Friskole) Tordenhøjsvej 20, Skallerup
Ida Kærgaard Iversen (Skallerup Friskole)
Langtoften 23, Skallerup
Clara Pontoppidan Holmgaard Pedersen (Ø. Jølby
Friskole) Karetmagervej 36, Syd Tødsø

Asbjørn Kjær (Bjergby Friskole)
Nordmorsvej 13, Flade

Line Kjelstrup Sucksdorff (Ø. Jølby Friskole)
Tværvej 5, Nykøbing M.

Morten Dal Nørgaard (Ø. Jølby Friskole)
Søndervej 15, Øster Jølby

Casper Myrup Ørgaard (Ø. Jølby Friskole)
Engen 26, Øster Jølby

Søndag d. 9. maj, kl. 10
Søren Dal Krog (Ø. Jølby Skole)
Strandvænget 30, Jørsby

Søndag d. 20. juni, kl. 10
Alexander Olesen Christensen
Hanoi, Vietnam

Møde i præstegården

- Zsuzsanna Czentnar, violin
- Matyas Torok, bratsch
- Janos Fejervari, cello
spiller musik af J.S. Bach, Beethoven og Leo
Weiner.

tirsdag 16. marts, kl. 19.30
Museumspædagog Svend Sørensen, Thisted
Museum:
”I hælene på Christen Kold”

Vi synger påsken ind
torsdag 18. marts, kl. 19
Sammen med Bjergby Friskole synger vi
nogle af de salmer, der hører påsketiden til.
Bjergby Friskoles kor under ledelse af Dorthe
Dahlgren bidrager med en lille korafdeling,
men ellers er det en fællessangsaften.

Forårskoncert
lørdag 10. april, kl. 19.30
Tre unge talenter fra Ungarn
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Konfirmandforberedelse 2010 – 2011
De kommende konfirmander og deres forældre indbydes til orienterings- og tilmeldingsmøde i konfirmandstuen onsdag d. 26.
maj, kl. 17-18.

Morsø Frimenigheds årsmøde
søndag d. 25. april
Kl. 19: Gudstjeneste
Kl. 20: Årsmøde
i Øster Jølby Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Ansættelse af præst
4. Regnskab for 2009 (se s. 6 – 7)
5. Valg til menighedsrådet
Valg af revisor
6. Eventuelt

Valg- og frimenighedernes årsmøde
Skanderup Valgmenighed v. Lunderskov
er lørdag 29. maj og søndag 30. maj vært
for årsmødet i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder.
Program for mødet m. generalforsamling,
foredrag og gudstjeneste trykkes i foreningens årsskrift, som lægges frem i våbenhuset i løbet af foråret. Årsskriftet indeholder
også en tilmeldingsblanket, som deltagere
afleverer til formand eller præst – tilmeldingsfristen vil fremgå af blanketten.
Bemærk at Morsø Frimenighed yder tilskud til deltagelse i mødet.

Sommermøde lørdag d. 12. juni
kl. 14: Gudstjeneste
kl. 15: Kaffe og foredrag i præstegården

Besøg fra Vilslev-Hunderup og Osted
Søndag 21. marts får vi besøg af en gruppe
fra Vilslev-Hunderup i Sydvestjylland og
sognepræst Arendse Dyssel. Gæsterne deltager i gudstjenesten og spiser efterfølgende
frokost i konfirmandstuen.
Fredag 7. – søndag 9. maj får vi besøg af en
gruppe fra Osted Valgmenighed og valgmenighedspræst Laura Lundager Jensen.
Gruppen skal se og høre om Mors, deltage i
gudstjenesten i Ansgarskirken og spise frokost i konfirmandstuen
Nogle skal bo på vandrehjem, andre håber på mulighed for privat indkvartering. Vi
ved endnu ikke, hvor mange det drejer sig
om, men hvis nogle er interesserede i at tage
imod overnattende gæster, kan de henvende
sig til Kirsten og Erik Overgaard, tlf. 97 74
10 14.

Kirkelige handlinger
Dåb
4/10: Kristian Krog Sandal
s. af Bente Krog og Ole Sandal,
Bjergby

11/10: Mikkel Møller Boll
s. af Sandra Møller Nielsen og Jørgen Østergaard Boll
Skallerup
8/11: Nanna Grønkjær Ramløv
d. af Anne Marie Ramløv og Kim
Grønkjær Jensen,
Bjergby
31/1: Sofus Valde Krogh Andersen
s. af Merete Krogh- og Morten Futterup Andersen,
Nykøbing M.
7/2: Oscar Lassen Olsen
s. af Pia Lassen og Ole Hansesgaard
Olsen, Elsø
Ida Marie Tousgård Haaning
d. af Marianne Tousgård Jensen og
Christian Haaning Blaabjerg,
Thisted
Bryllup
12/9: Ann Skouboe og Jens Hvid,
Galtrup
Begravelse
29/8: Elisabeth Sandal Jørgensen
Dragstrup, 63 år
4/9: Bent Sandal Pedersen
Nykøbing M., 75 år
10/9: Else Sandal, Erslev, 77 år
11/9: Svend Otto Rughave,
Vils, 95 år
14/9: Haakon Sandal Krog,
Ø. Jølby, 87 år
18/9: Johannes Natanael Krog,
Nykøbing M., 87 år
3/10: Magda Jensen, Ø. Jølby, 94 år
14/11: Kirsten Klindt, Nykøbing M., 80 år
11/12: Henry Mark, Ø. Jølby, 91 år
19/12: Ludvig Klausen, Nykøbing M., 79 år
- bisat fra Tødsø Kirke
30/12: Anna Johanne Nør,
Nykøbing M., 89 år
2/1: Vagn Dahlgaard Hansen,
Nykøbing M., 69 år
12/1: Valdemar Nielsen Zacho,
Ø. Jølby, 84 år
26/2: Jens Andreas Mikkelsen,
Øster Jølby, 61 år
27/2: Birthe Kappelgaard,
Øster Jølby, 71 år
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Prøveprædiken onsdag 24. marts, kl. 19
Som det er menighedens medlemmer bekendt, søger Morsø Frimenighed ny præst
pr. 1. august 2010. Menighedsrådet indrykkede derfor en stillingsannonce med
ansøgningsfrist 11. januar 2010.

Hanne Dahl har i syv år været præst i
Vesthimmerlands Frimenighed, har siddet i EU-Parlamentet og har senest været
konstitueret sognepræst i Hasseris Sogn
i Aalborg.

Af de kun få ansøgere har menighedsrådet truffet aftale med Hanne Dahl,
Giver v. Aars, om at hun holder prøveprædiken i Ansgarskirken onsdag d. 24.
marts, kl. 19.

Da ansættelse af ny præst iflg. vedtægterne skal forhandles på et årsmøde, opfordrer menighedsrådet menighedens
medlemmer til at møde frem onsdag d.
24. marts og deltage i gudstjenesten og
det efterfølgende møde.
Således får vi det bedste grundlag for forhandling og beslutning på årsmødet.
Egon Vestergaard

Efter gudstjenesten er der kaffe i præstegården, hvor Hanne Dahl holder et kort
foredrag og svarer på spørgsmål.
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Afsender: Morsø Frimenighed · Annettesvej 4 · 7950 Erslev

Menighedsrådet:
Egon Vestergaard, formand,

Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev
E-mail: egonvestergaard@hotmail.com

Tlf. 97 73 16 96

Elly Bovbjerg, næstformand, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 00 38

Gunnar J. Bæk, kirkeværge,

Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 16 09

Elin H. Krarup, kasserer,

Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 14 16

Hanne Nørgaard,

Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby

Tlf. 97 76 20 49

Henning K. Poulsen,

Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 18 87

Jens Riis,

Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 00 40

Kristian H. Ringgaard,

Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M.

Tlf. 97 76 10 29

Maybritt Aachmann,

Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 17 52

Præst:

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

Tlf. 97 74 10 14

Kasserer/

Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 14 16

forretningsfører:

E-mail: skrarup@mvbmail.dk

Organist:

Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev

Tlf. 97 73 16 96

Jens Borg, Kæret 5, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 10 38

Kirkesangere:

Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 60 12

Graver/

Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev.

Tlf. 97 74 16 95

kirketjener:

Peter Madsen, Præstbrovej 325, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 13 36

Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 99 70 65 15

Gudstjenestetider
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Kristi Himmelf.
Søndag
Pinsedag
Søndag

7. marts
14. marts
21. marts
24. marts
28. marts
1. april
2. april
4. april
11. april
18. april
25. april
2. maj
9. maj
13. maj
16. maj
23. maj
30. maj
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8

kl. 10
ingen
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 10
kl. 10
ingen
kl. 10
ingen

Kirkebil

Hanne Dahl, prøveprædiken
Konfirmation

Konfirmation. Kirkebil
Konfirmation
Konfirmation
Menighedens årsmøde
Konfirmation. Kirkebil
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Årsmøde i Skanderup

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

Kirkebil bestilles på
tlf. 97 72 47 11.
Kundenr. 7111
skal oplyses
TRYK: MEDIEHUSET MORS - 97 72 10 00

