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Præstens side
I haven her på Præstbrovej 347 pibler vintergækker og erantis og mange andre forårsblomster op i disse dage her i begyndelsen
af februar. Jens og jeg kigger spændt på det
hele; for hvad dukker op? – og hvor? Det kan
vi jo af gode grunde ikke vide, da dette er
vores første forår her på Mors.

Årsmøde 2020
vi har medbragt fra Ringkøbing. Vi har også
medbragt en rød kat ved navn Thorvald.

Vi er nu landet i præstegården. Alt er på
plads, og der blev næsten plads til det hele. Vi
har det rigtig godt med at bo og være her i frimenigheden. Vi er blevet taget rigtig hjerteligt
imod af alle, og det er vi meget taknemmelige
for. Vi har mødt meget stor imødekommenhed
og venlighed fra alle.

Inde i huset har jeg fået indrettet et dejligt
kontor med skøn udsigt over haven. Konfirmandundervisningen er godt i gang i konfirmandstuen, og Thorvald er en del af underholdningen i pausen. Der er 12 konfirmander,
der skal konfirmeres her i løbet af foråret. Jeg
er selv godt i gang med at se fremad, hvad jeg
vil som præst; hvilke tiltag jeg kunne tænke
mig. Det kommer I til at høre mere om. Foreløbig prøver jeg at se om, der er interesse for
henholdsvis litteraturkreds og nørkleklub – se
nærmere andet steds i bladet.

De, der kører forbi præstegården, vil se, at
der er sat jernpinde i græsset ud mod Præstbrovej, det er markeringer til et drivhus, der vil
rejse sig i løbet af foråret. Et rødt drivhus, som

Tak for den flotte modtagelse! Jeg glæder mig
til det videre samarbejde / samvær i kirken,
konfirmandstuen, forsamlingshuset og hvor vi
ellers mødes! Lone

Søndag den 19. april kl. 11.30
(efter gudstjenesten)
mødes vi i:
Det Ottekantede Forsamlingshus
Vi har de sidste par år afholdt Morsø Frimenigheds årsmøde i forbindelse med en søndags gudstjeneste kl. 10.00.
Det er menighedsrådets fornemmelse, at alle vore medlemmer udtrykker stor tilfredshed med
denne form. Derfor vil menighedsrådet gerne se alle vore medlemmer til årsmødet 2020, søndag
den 19. april.
Programmet ser ud som følger:
kl. 10.00 Gudstjeneste i Ansgarskirken, prædikant Lone Hvejsel
kl. 11.30 Årsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus med dagsorden iflg. vedtægterne;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Præstens beretning
Årsregnskab for 2019
Forslag til vedtægtsændringer
Valg til menighedsrådet
på valg er:
Marianne Laursen (modtager ikke genvalg)
Birthe Heide Sørensen (modtager genvalg)
Maybritt Aachmann (modtager genvalg)
8. Valg af revisor på valg er:
Revision Limfjord (modtager genvalg)
9. Eventuelt
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En lærke letted

100-året for Sønderjyllands genforening

Det er skønt at leve i et land, hvor vi kan
opleve årets gang. Jeg holder af alle årets
tider. Men skal jeg vælge en af månederne
som min måned, bliver det maj. Det skyldes
ikke blot, at jeg har fødselsdag i maj.

Så dybt, så ægte kan frihedens, fredens, glædens og kærlighedens evangelium sætte sig
spor, når den møder åbne og taknemmelige
sind og en digter, der er præget af det kristne
evangelium.

Naturen i maj har et livsoverskud. Bøgen springer ud og senere på måneden knoppes egene.
Gøgen kukker i skov og krat. Maj har formet de
smukkeste sange. ”Kom maj, du søde milde”
er ikke den store poesi. Den er først og fremmest båret af melodien, der er en bearbejdelse
af te-maet fra Mozarts sidste klaverkoncert,
nummer 27. Så er der smukkere poesi i Holger
Dra-chmanns ” Maj - Vise”” Se, det summer af
sol over engen”: ” Der er sølvklang i majbækkens vove” og digtets slutter: ” ingen vår som
en maj i vort land”.

I dag opfattes friheden ofte som ” frit valg på
alle hylder”. Men det er ikke ægte frihed. Frihed
betyder at være bundet af ” kærligheden, som
er fuldkommenhedens bånd” (Kolossenserbre-vet 3, 14). Grundtvig har digtet det så sandt
og smukt:

Danmark blev efter fem års tysk besættelse
befriet i maj. Befrielse og forår hører hos os
sammen. I år er det 75 år siden Danmark blev
befriet. Jeg kan ikke huske befrielsesdagen, og
dog synes jeg, at jeg har oplevet den dag gennem Mads Nielsens vidunderlige frihedssang”
En lærke letted” (Højskolesangbogen nr. 514).
Bag Mads Nielsens sang er Marias lovsang fra
Lukasevangeliet (Lukasevangeliet kapitel 1).
Gud lovprises, fordi han har styrtet de mægtige
fra tronen og ophøjet de ringe. En udfordring
til vort samfund i dag, hvor der bliver mere og
mere forskel på fattige og rige. Hvor samfundet
bliver mere og mere hårdt og stenet. Også en
poetisk kritik af mange lande i dag.
”En lærke letted” er født ud af den frihed og
glæde, som Gud skænker. I den kærlighed
er der ikke rum for hævnfølelse, hovmod og
bed-reviden. Der er ingen aggressioner i forhold til besætterne. Fjenden nævnes slet ikke,
for den ydre fjende er ude af billedet (foreløbigt?). Blik-ket er vendt mod fremtiden. Sangen
udstråler en mildhed som ” maj, du søde milde”.
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Ja, kæden af kærminder
man sagtens prise tør:
jo stærkere den binder,
des friere den gør…
(Højskolesangbogen nr. 88 vers 4).
Frihed er at følge kærlighedens lov, at lovprise
Gud og elske medmennesket.
Vi kan så spørge os selv: Hvad har vi gjort ved
friheden? Hvor meget af den lærkesang og
klokkeklang, der lød 5. maj 1945, kan endnu
høres? Er vi taget til fange af materialisme?
Er vi ved at ændre velfærdssamfundet til et
klassedelt konkurrencesamfund? Er forbrug,
overfladisk underholdning ved at få overtag?
Har vi glemt, at sand frihed er at være bundet
af kærlighedens stærke bånd? Har vi gjort den
milde maj til en kold november?
Kan vi inspireres af maj og befrielsesbudskabet
til undren, taknemmelighed, mildhed og kærlig-hed? Kan vi glæde os over foråret og friheden og at virke for begge dele i vore folk? De
smuk-ke maj-sange kan hjælpe os, så ” Kom
maj, du søde milde”. Så kom og syng med for
... friest er dit åndefang.
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.
Kaj

Markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Kongeriget Danmark fore-går over hele landet.
På Mors er arrangementet henlagt til fredag
den 5. juni (Grundlovsdag) hvor Grænseforeningen for Thy og Mors i nært samarbejde
med Morsø Frimenighed og Galtrup Efterskole fejrer begivenheden.
Programmet er:
5. juni: Markering af genforeningen i 1920.
10.00 Festgudstjeneste i Ansgarskirken, Ø.
Jølby. Liturg: frimenighedspræst Lone Hvejsel; prædikant: Preben Kortnum Mogensen,
Midt- og Sydangel pastorat, Sydslesvig. Ad
hoc koret medvirker.

Grænseforeningen for Thy og Mors glæder
sig til at byde alle velkomne til denne festdag.
Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen. Pris for hele dagen: 100 kr, som betales
ved ankomst til efterskolen.
Tilmelding på skema
i våbenhuset i Ansgarskirken
på mail joer3558@gmail.com
eller på telefon 20217964
senest den 26. maj.
Venlig hilsen
Grænseforeningen for Thy og Mors
Jørgen Bruun Christensen

11.30 Markering af genforeningen ved minde-stenen på Galtrup Efterskole.
Fællessang: Det haver så nyligen regnet
Velkomst ved Jørgen Bruun Christensen og
Jens Hvid.
Fortælling om genforeningsstenene Fællessang: ”Stenen slår smut…”
13.00 Frokost
Fællessang: ”Du skønne land med dal og
bak-ker fagre” - Hilsner fra Morsø og Thisted
kom-muner og venskabsforbindelserne
15.30 Kaffe og kager
Fællessang: ”Fast som en klippe og bred
som en strand”
Foredrag ved tidligere generalkonsul Henrik
Becker-Christensen
Indlæg ved formanden for Grænseforeningen
Ungdom, Max Kahrmann
Fællessang:
”Danskerne findes i mange modeller”
Afslutning ved Jørgen Bruun Christensen
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Konfirmandundervisning
Inden længe er dette års konfirmationsundervisning slut. Der har været 12 dejlige
unge menensker i år, som skal konfirmeres
mellem 12. april og 31. maj.

12. april kl. 10.00:
Martin Hangaard, Ullerupmark 16, Nykøbing
Andreas Bæk Poulsen, Brobækvej 18, Erslev

Som skik er her i frimenigheden, vælger
forældre og konfirmand selv, hvilken konfirmationsdato der passer bedst netop til deres
familie.

3. maj kl. 10.00:
Kristine Bovbjerg, Lyneborggade 21, 5, KBH S

Undervisningen finder sted tirsdag morgen fra
efterårsferien og frem til påske.
Her i frimenigheden begynder vi altid dagen
med morgensang, trosbekendelse og fadervor i kirken. Tilbage i konfirmandstuen har vi
et emne; det kan være Jesu liv og virke, kirkeårets gang, bøn, lær Bibelen at kende, hvad er
særligt ved kristendommen og me-get meget
andet.
Til sidst i undervisningen fortæller jeg bibelshistorie – og det gør jeg hver gang. Jeg synes,
det er meget vigtigt at kende sin bibelshistorie, da bibelshistorien har givet ord, symboler
og billeder til sprog, kultur, litteratur og billedkunst.
Lone

8. maj kl. 10.00:
Kristoffer Svane, Østerhaven 10, Erslev
Mads Bukh Hedegaard, Blåbærvej 14, Nykøbing
Rasmus Møller Madsen, Vestmorsvej 36, Erslev
Simon Bek Frøslev, Ejstrupmark 8, Nykøbing
Oskar-Emil Ravn Sørensen, Langkærvej 29, Erslev
Lykke Blaabjerg Steffensen, Brunhøjvej 11, Bjergby

Koncert: Storekor, Odense
Lørdag d. 2. maj kl. 16 er der koncert med
Storekor, Odense i Ansgarskirken.
Med denne koncert vil vi i Ansgarskirken
være med til at markere 75-året for Danmarks Befrielse.

under navnet Storekor, Odense.

Det blev stiftet i 1964 som Skt. Knuds gymna-siums kor. I 1984 blev koret tilknyttet Odense Universitet og siden Syddansk Universitet,
som indtil 2017 har lønnet korets dirigent. Fra
2017 viderføres koret som et uafhængigt kor

Storekor, Odense synger et alsidigt repertoire, og
der vil selvfølgelig også blive mulighed for at synge fællessange sammen med koret.

Vi er så heldige, at én af korsangerne har rødder
her på Mors, nemlig Bodil Mark. Hun har sammen med bestyrelsen tilrettelagt en tur til hendes
fødeø, den første weekend i maj, og på denne tur
Storekor, Odense har dybe rødder i det fyn- er det så blevet plads til en koncert med koret i
Ansgars-kirken.
ske korliv.

Der er gratis adgang til denne koncert.

21. maj kl. 10.00:
Cecilie Moreau Krog, Friskolevej 2, Bjergby
Laura Grønkjær Ramløv, brunhøjvej 17, Bjergby
Emma Grønkjær Ramløv, Brunhøjvej 17, Bjergby
31. maj kl. 10.00:
Jeppe Jensby Nielsen, Vendbjergvej 23, Bjergby

Ansgarshjemmet
Ansgarparken, Erslev
Gudstjeneste:
m. efterfølgende kaffe og sang.
10. marts kl. 10-14
14. april kl. 10-14
12. maj kl. 14-16
9. juni kl. 14-16; Præstegården, Præstbrovej 347, Erslev
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Jeppe Aakjærs digte
” Mit hjerte skælver af glæde,
blot duggen dynker et strå”

Nørkleklub
i melodier af nogle af de bedste danske komponister, ikke mindst Carl Nielsen.

Kaj har sat programmet sammen og fortæller undervejs om Jeppe Aakjær og om sangteksterne
og melodier og Conny spiller klaver til de mange
fællessange. Jeppe Aakjærs forhold til kirke og
religion vil også blive berørt. Der vil blive sunget
Jeppe Aakjær er en af de fornemste danske fra Højskolesangbogen, men der vil også blive
lyrikere. Han har skrevet et stort antal digte. sunget en række mindre kendte sange og læst
De er meget forskellige, men har en fælles nogle af Jeppe Aakjærs digte.
grundtone: en glæde over naturens skønhed,
hjemmet og slægten. Sangene handler ofte Så velkommen til en Jeppe Aakjæraften med dejom livet på landet. Hans sange hører til de lig fællessang.
mest elskede i den danske sangskat og er sat
Foredrag og fællesskab
Dato: torsdag d. 26. marts kl. 19.30
i præstegården
ved Conny Cold og Kaj Mogensen.

Litteraturkreds
Dato: 2. april kl. 19.30
i kofirmandstuen.
Jeg har altid været glad for at læse og litteraturen giver os bl.a. ord til at tolke livet og
alle dets tilskikkelser. Derfor er litteratur vigtig. Jeg kunne godt tænke mig at lave en littera-turkreds her i frimenigheden.
Jeg forestiller mig, at vi mødes 3 gange i
ef-teråret og 3 gange i foråret. Og konceptet
er meget enkelt; nemlig at vi mødes i 2 timer,
taler om det vi har læst, hvor alle kommer til
orde. Præsten holder ikke hverken foredrag
eller oplæg over bogen, men vi mødes på lige
vilkår, drikker kaffe og taler om stort og småt
udfra bogen.
Vi mødes 1. gang d. 2. april kl. 19.30 i kofirmand-stuen, hvor alle er velkomne, medbring
kop og brød. Jeg vil gerne have en fornemmelse af, hvor mange der vil være med; så
ring venligst til mig på mobil 23 93 93 00.
Lone
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Dato: 26. marts, 30. april, 28. maj
Vi mødes sidste torsdag i måneden
kl. 14 – 16 i konfirmandstuen.

interesserede, så ring venligst til mig
på mobil 23 93 93 00. Lone

Jeg holder meget af strikke, og jeg slapper godt
af med det. Jeg kunne godt tænke mig at mødes med andre, der også er glade for garn og
hvad det kan frembringe.
Jeg forstiller mig, at vi mødes 1 gang om måneden, hvor vi medbringer, hvad vi har gang
i. Har man ikke noget strikketøj men gerne vil
være med alligevel, så findes der et koncept,
der hedder ”varmestuestrik”, som jeg synes er
et rigtig godt projekt.
Her strikker frivillige huer, halstørlæder og vanter til hjemløse i Danmark. Garnet og en såre
simpel opskrift får man udleveret, og når projektet er færdigt, så afleveres det. Jeg vil gerne
påtage mig, at hente garnposer og køre det tilbage. Der er en central i Videbæk. Jeg vil gerne have en fornemmelse af hvor mange, der er

Danmarks befrielse, forår og fællessang
Fællessang med besøg af Ad Hoc koret Dato:
Tirsdag d. 28. april kl. 19.00 Ansgarskirken
Jeg var med i 8-kanten til den dejlige
sangaften d. 12. januar.

Morsø Frimenighed vil servere en bid ost og
et glas vin midtvejs denne aften.
Alle er velkommen, fri entré.
Organist Conny Cold

Da jeg så sad der og sang med af hjertens lyst, fik jeg tanke om, at vi også kunne lave en sangaften i Ansgarskirken.
75-året for Danmarks befrielse, forår og fællessang hører jo sammen.
Derfor indbydes til sangaften i Ansgarskirken.
Ad Hoc koret vil være med denne aften, vi vil
høre dem synge, men først og fremmest er det
fællessangen, der skal løfte sig..
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Kirkelige handlinger i Ansgarskirken

Menighedsråd og ansatte i Ansgarskirken

Dåb:

Begravelse / bisættelse:

Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev		
mail: formand.mfm@gmail.com				
		

Tlf.: 97 74 00 40
Mobil: 25 40 48 25

3/11 Anne Linda Jensen med forældrene
Camilla og Rasmus Jensen.

30/10 Edel Jensine Bjerg, Skallerup

Lisbeth Sandal Byskov: Næstformand, Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev
mail: byskov-mors@jubii.dk				 			

Tlf.: 97 74 02 41
Mobil: 20 15 52 82

4/1 Alva Mencagli Arnfred med forældrene Rosa Andersen Mencagli og Øjvind
Fritjof Arnfred

25/11 Sidsel Jakobsen, Øster Jølby

Birthe Heide Sørensen: Kirkeværge, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev
mail: birthe_heide@hotmail.com

Tlf.: 97 74 04 09
Mobil: 40 44 77 09

Lita Houmann: Protokolfører, Smedebjergevej 98, Vejerslev, 7980 Vils
mail: lita@houmann.dk

Mobil: 28 43 00 96

Jørgen Bruun Christensen: Svalevej 44, 7900 Nykøbing M
mail: joer3558@gmail.com

Mobil: 20 21 79 64

Marianne Laursen, Stenhøjvej 23 Bjergby, 7950 Erslev
mail: marianne@galtrup.dk

Tlf.: 97 74 13 13
Mobil: 30 56 78 55

Maybritt Aachmann, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: fam@aachmann.dk

Tlf.: 97 74 17 52
Mobil: 29 29 65 46

Jens Peter Jensen, Frederiks Bangs vej 14, 7900 Nykøbing M
mail: jenspeterlj@live.dk

Mobil: 32 19 99 12

Anne Marie Aggerholm, Anemonevej 2, 7900 Nykøbing M
mail: annemarieogkristian@gmail.com

Mobil: 28 69 17 78

Lone Hvejsel: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: praest.mfm@gmail.com

Tlf.: 97 74 10 14
Mobil: 23 93 93 00

Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy
mail: Ka.Mo@live.dk

Tlf.: 97 94 81 27
Mobil: 24 42 31 49

Mogens Foldager: Forretningsfører, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev
mail: forretningsfoerer.mfm@gamil.com

Mobil: 30 64 65 93

Conny Cold Laursen: Organist, Langkæret 10, 7970 Redsted
organist.mfm@gmail.com

Mobil: 24 23 66 48

Vibeke Blaabjerg: Kirkesanger, Præstbrovej 236, 7950 Erslev

Mobil: 72 69 07 53

Hans Jørgen Jakobsen: Kirkesanger, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev

Mobil: 30 97 50 12

Karen Berg: Kirkesanger, Fjordkær 3, 7950 Erslev

Mobil: 30 54 83 78

Brian A. Hedegaard: Graver/kirketjener, Præstbrovej 176, 7950 Erslev
graver.mfm@gmail.com

Mobil: 51 68 60 76

Janni N. Boll. Plejdrupvej 25, 7950 Erslev

Mobil: 28 25 07 51

Rikke Ravnborg Rytter: Doktorvej 4, 7980 Vils

Mobil: 23 98 87 09

2/2 Rasmus Verner Lassen Nielsen med
forældrene Jette Lassen og Erling Lassen
Nielsen

1/11 Peder Markussen Kortbek, Bjerring
11/12 Johanne Nielsen, Nykøbing
13/12 Karen Christensen, Bjergby
23/12 Rita Ellinor Kosbü Thøgersen, Øster Jølby
9/1 Poul Olesen, Øster Jølby
15/1 Anna Lise Kortbek Andersen, Øster Jølby

Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev
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Tlf.: 99 70 65 15
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Afsender: Morsø Frimenighed • Burhøjvej 4 • 7950 Erslev

Menighedens kalender
Søndag d. 1. marts		
Søndag d. 8. marts		
Søndag d. 15. marts 		
Søndag d. 22. marts		
Torsdag d. 26. marts 		
Søndag d. 29. marts		

19.30 LH
10.00 LH
10.00 LH
10.00 LH
19.30		
19.30 KM

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten, kirkebil
Midfaste
Foredrag i konfirmandstuen om Jeppe Aakjær
Maria Bebudelse

Søndag d. 5. april		
Torsdag d. 9. april		
Fredag d. 10. april		
Søndag d. 12. april		
Søndag d. 19. april		
				
Søndag d. 26. april		
Tirsdag d. 28. april		

10.00 LH
19.30 KM
10.00 LH
10.00 LH
10.00 LH
11.30		
19.30 LH
19.00		

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag, kirkebil
1. søndag efter påske
Frimenighedens årsmøde i Det 8-kantede Forsamlinshus
2. søndag efter påske
Sangaften i Ansgarkirken, Ad Hoc koret

Lørdag d. 2. maj		
Søndag d. 3. maj		
Fredag d. 8. maj		
Søndag d. 17. maj		
Torsdag d. 21. maj		
Søndag d. 31. maj		

16.00		
10.00 LH
10.00 LH
10.00 KM
10.00 LH
10.00 LH

Koncert i Ansgarskirken, Storekor, Odense
3. søndag efter påske
Bededag
5. søndag efter påske
kristi himmelfartsdag
Pinsedag, kirkebil

Fredag d. 5. juni		
Søndag d. 7. juni		
Søndag d. 14. juni		
Søndag d. 21. juni		
Søndag d. 28. juni		
Søndag d. 5. juli		

10.00		
10.00 KM
10.00 LH
10.00 KM
19.30 KM
10.00 LH

Festgudstjeneste i anledning af genforeningsåret
Trinitatis
1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis, kirkebil
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis

Prædikanter: Lone Hvejsel (LH) Kaj Mogensen (KM)
Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses
Tekst og redaktion: Lone Hvejsel

