ANSGARS
BLADET

Juli 2019

38. årgang - nr 2.
Morsø Frimenighed

Indholdsfortegnelse
side 3 - 5

Formandens beretning

side 6 - 7

Siden sidst - i billeder

side 8		

Efterårs foredrag

side 9

Udflugt og Filmklub

side 10

Indskrivning af nye konfirmander

En tiltrængt ansigtsløftning
Velkommen til Morsø Frimenigheds nye kirkeblad, som vi håber vil falde i jeres smag.
Efter 38 år var det blevet tid til en ansigtsløftning, ikke mindst fordi vi i dag henvender os til jer på flere fronter. Erik Lau Jørgensen, der i sin tid satte bladet i søen, kunne
- selv om han var en dygtig præst med stor
tæft for journalistikken - vel dårligt forudse
vore tiders digitale virkelighed, hvor vi som
bekendt gør brug af såvel hjemmeside som
en ganske aktiv Facebook-side.
Ansgarsbladet udkommer nu 3gange om
året i stedet for de hidtidige 4 gange: Juli,
november og marts, til gengæld er sidetallet øget fra 8 sider til 12. Vi har bl.a. valgt at
tage prædikenen ud af bladet, da den gav et
ret ”tungt” udseende. I stedet kan I finde en
hel del af såvel Ole som Kajs prædikener på
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hjemmesiden, sådan at I, i ro og mag, kan
sidde derhjemme og læse dem.
Vi har også prøvet at gøre bladet ”lettere”,
forstået på den måde, at vi vil tilstræbe, at
der kommer flere billeder med - billeder, der
dokumenterer nogle af de skønne ting, der
foregår i vores kirke: dåb, bryllupper, konfirmationer, højtider med videre.
Bladet har endnu ikke fundet sin endelige
udformning, og vi hører derfor meget gerne
fra jer med såvel ris som ros, og konstruktive forslag til fremtidigt indhold er naturligvis
særdeles velkomne.
God læsning!
Med venlig hilsen Menighedsrådet

Formand Jens Riis’ beretning ved Årsmødet
i Det 8-kantede søndag den 14. april
2018 har været et godt og tilfredsstillende år
for Morsø Frimenighed. Det kan vi bl.a. aflæse i vores årsregnskab, som på bundlinjen
udviser et driftsoverskud på 325.000 kroner.
En væsentlig faktor til det gode driftsoverskud har bl.a. også været afkastet af vores
formuepleje på gravlegater. Det har i 2018
været en rigtig god forretning, som har givet
os et stort afkast på 260.000 kroner.
Derudover er vi begyndt at spille i tips og
lotto, Det vil jeg lige give jer en forklaring
på. Vi havde fået et tip om, at der i kulturministeriet under tips og lotto midler var en
pulje, man kunne søge om driftstilskud fra
en gang om året. Det skulle da afprøves, så
vi gik i gang med at udfylde ansøgningsskemaer - og fik dem sendt ind.
Efter nogle måneder fik vi svar tilbage. Der
var gevinst. Vi fik bevilget 78.000 kroner,
og beløbet ville blive overført til vores konto
i løbet af få dage.
Når jeg skal være ærlig, så havde jeg ikke
forestillet mig, da vi sad og udfyldte ansøgningsskemaerne, at vi overhovedet kunne
komme i betragtning til dette, men vi takker
for beløbet og søger igen i år.
Når vi lægger de to poster sammen, så beløber det sig til i alt kr.338.000,- se det er jo
stort set lig med vores overskud i år.
Til orientering kan jeg allerede nu oplyse, at
afkastet af vores formuepleje i 2019 slet ikke
når op i samme størrelse som året før. Mit
bud vil være godt 200.000 kroner mindre.

Vi er beviste om, at afkastet af formueplejen kan og vil svinge meget fra år til år. Vi
stiller derfor større forventninger til endnu
en lottogevinst.
Vi har heldigvis mange medlemmer i Morsø
Frimenighed, men vi må jo også erkende,
at det kniber med at vi kan holde medlemstallet. Vi må jo nok indstille os på, at befolkningstallet er for nedadgående i vores
område.
I 2018 går nye indmeldelser dog lige op med
det antal, som har meldt sig ud. Tilbagegangen i 2018 er således på 17 medlemmer,
svarende til de afdøde medlemmer i årets
løb.
I den forbindelse, stiller vi os selv og også
til alle jer spørgsmålet? Hvordan får vi flere
nye medlemmer? Snakker vi nok med vore
børn og unge mennesker derhjemme om at
de også bør holde traditionen i live, ved at
melde sig ind som medlem af Morsø Frimenighed.
Persondataforordningen er en forholdsvis ny
lov der er dukket op i samfundet. Hvem der
har opfundet loven, er jeg ikke helt klar over,
men det er en forordning vi skal forholde os
til, selv om det i det daglige gør tingene
meget mere besværlige at arbejde med.
Vi har en rigtig pæn og flot kirkegård, som
vi ønsker at sikre os at bevare også i fremtiden. Fakta er jo, at der bliver sløjfet flere og
flere kistegravpladser, mod at urnegravpladserne er stigende.
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Dette har inden for en årrække givet mange
sløjfede gravsteder rundt omkring på vores
kirkegård. Det er i tidens løb blevet til 279
pladser.
I menighedsrådet er vi alle enige om, at vi
er nødt til at skulle forsøge at finde en brugbar løsning med alle de tomme gravsteder.
Derfor besluttede vi, at kirkegårdsudvalget
sammen med kyndig vejledning skulle finde
frem til en god langtidssikret brugbar helhedsplan.
De har nu arbejdet med planen i ca. 2 år,
og som nok nogen af jer allerede er bekendt
med, så er en del af planen allerede sat i
gang.
Vi flytter og samler gravstene fra sløjfede
pladser til udvalgte områder, hvor der så er
mulighed for at se dem opstillet der.
Jeg skal for en god ordens skyld sige, at vi
endnu ikke har udført hele helhedsplanen.
Der bliver i samme ombæring fjernet en del
hækkeplanter. Med i helhedsplanen hører
også en form for en beplantning.
Jeg vil også i den forbindelse nævne, at vi
har fået anlagt de anonymes gravsted. Det
er anlagt som en græsplæne med en granitsten og belægningssten omkring lige nord
for kirken.
I helhedsplanen indgår også nye låger. Vore
låger er ved at synge på sidste vers. Derfor
har vi i menighedsrådet sammen med kyndig vejledning fået udarbejdet en plan for
helt nye låger.
Vi er så småt begyndt ud mod Søndervej.
Stenene er sat i jorden, men vi beklager, at
der stadigvæk mangler lågerne. De skulle
være undervejs. De bliver udført i smedejern og malet sorte.
Så også her glæder vi os meget til at få dem
monteret. Næste låge i rækken bliver ud
mod Ansgarsvej.
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Og når vi engang er færdige med helhedsplanen, håber vi på, at vi fortsat har en pæn
og flot kirkegård.
Vi er i fuld gang med at udfærdige et helt
nyt Ansgarblad. Det er også noget, vi glæder os rigtig meget til at få sat i værk. Jeg
er sikker på, at Ole og Marianne her i dag
vil give os en lille forsmag på hvordan det
kommer til at se ud.
Vi har i årets løb haft mange forskellige
vellykkede arrangementer både i kirken og
i præstegården. Det er både foredrag, film,
sang og musik, koncerter, udflugter, minikonfirmander og babysalmesang m.m.
Jeg vil overlade yderligere information til Ole
Kobbelgaard.
Jeg vil også lige nævne vores Ad-hoc kor,
som blev oprettet for et par år siden. Det er
en ren fornøjelse at høre når de synger.

Det er et godt tiltag for Morsø Frimenighed.
I vores medarbejderstab blev gravermedhjælper Rikke Ravnborg Rytter sygemeldt,
og gik efterfølgende på barsel. Som vikar
for hende blev Pernille Krog ansat, og i øvrigt havde vi rigtig god hjælp i en lang periode af Janni Jensen, som var i arbejdsprøvning fra jobcentret.
Janni er for øvrigt her i marts måned i år,
blevet ansat som gravermedhjælper med 15
timer pr. uge.
Jeg ser positiv på fremtiden for Morsø Frimenighed. Vi har nogle dygtige medarbejdere, og vi har en god og sund økonomi,
som kan klare vore udfordringer og ønsker
i 2019, som primært vil være færdiggørelse
af igangværende projekter på kirkegården.
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle vore
dygtige medarbejdere i Morsø Frimenighed.

Tak for det gode positive samarbejde i årets
løb. Jeg vil også tillade mig at sige, at vi
er stolte over altid at kunne vise hele vores matrikel med kirke og kirkegård frem for
alle. Det er altid pænt og i orden over det
hele, og det er til gravernes fortjeneste. Tak
for det.
Der skal også lyde en stor tak til Solveig
Bæk for pyntning med blomster i kirken. Og
også en stor tak for den hjælp vi fik sammen med din mand Gunnar under Rikkes
sygemelding.
En stor tak skal også lyde til vore organister og kirkesangere for god musik og sang i
kirken. Og tak til vores forretningsfører Mogens Foldager for godt samarbejde i årets
løb.
En stor tak til vore to præster. Kaj Mogensen, du skal have en stor tak, fordi du altid
står klar - også når det brænder på. Vi sætter alle stor pris på dine gudstjenester og
alle øvrige tjenester.
Tak for godt samarbejde.
Og til dig Ole Kobbelgaard. Om det er fra
vore egne medlemmer eller fra et eller andet tilfældigt sted her i hele lokalområdet,
så er ordlyden ens: Det er vel nok en god
præst, I har i Morsø Frimenighed.
Det er vi alle rigtig glade og taknemmelige
for. Tak for et rigtigt godt samarbejde i årets
løb Ole.
Jeg vil endelig også benytte lejligheden til
at rette en stor tak til mine gode kollegaer i
menighedsrådet i årets løb.
Og sidst, men ikke mindst, skal der lyde en
stor tak til alle vore medlemmer. Tak for
opbakningen. Uden jer har vi ingen Morsø
Frimenighed.
T A K!
Jens Riis
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Foredrag om Korsbæk og Kristendom
Dato: torsdag den 12. september
Tid: kl. 19.30
Sted: Præstegården
Pris: gratis, alle er velkomne

bogen som foredraget, påviser Risvig, hvordan de kristne værdier og en specifik kristen
tematik, ligger som en underliggende fortælling i fru Nørgaards Danmarks krønike.

Alle vi danskere har lært at elske Korsbæks
borgere. Ja, vi er jo nærmest kommet i familie med familien Skjern, Larsens, Fede,
Lauritz, tjener Boldt, Varnæs og de øvrige,
som de lever livet med intriger, svigefuld
kærlighed og forløsende humor.
Og netop tv-serien Matador er omdrejningspunkt for præst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Ronald Risvigs foredrag: ”Matadoir og kristendom - 24 fortællinger om
vort liv”.

For nok er vi vidne til alle intrigerne og
magtkampene - side om side med sladderen i Korsbæk og omegn – noget, som vi alle
kan spejle os i - også anno 2019. Men under
det hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi - trods alle ydre skel - kan
se og rumme hinanden, som dem vi er.

For nogle år siden udgave Ronald Risvig bogen bag denne aftens fortælling, og i såvel

Og det er den form for humor, der i sit væsen er beslægtet med evangeliet. Således
kan vi få (nye) øjne og ører for, hvordan
evangeliet er til stede midt i dagliglivet, det
som Risvig kalder en ”Folkelig prædiken”.
Velkommen til en dejlig aften.

Foredrag om ondskab og værdighed
Dato: torsdag den 17. oktober
Tid: kl. 19.30
Sted: i præstegården
Pris: gratis, alle er velkomne
Anna Dinesen er fra Struer og oprindeligt
uddannet folkeskolelærer. Hun har undervist i mange år på VUC-Holstebro og har
indenfor de seneste år taget en cand.mag.
i dansk og idehistorie fra Århus Universitet.
Anna giver os foredraget: ”Refleksioner over
ondskab, moral og menneskelig værdighed”, og det kommer primært til at handle
om den italiensk-jødisk forfatter og kemiker, Primo Levi, der blev deporteret til Auschwitz i 1944.
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I sine erindringer reflekterer han over, hvordan mennesker i et civiliseret land som
Tyskland kunne medvirke i en så ufattelig
skændsel som i kz-lejrene mod jøder, romaer, homoseksuelle og andre, som efter
Hitlers mening ikke var værdige til at leve.
I foredraget fokuserer Anna på, hvordan nazisternes sprogbrug, samt deres børne- og
ungdomsopdragelse, spillede en afgørende
rolle for udbredelsen af jødehadet.
Undervejs vil store forfattere som fx Elie
Wiesel og Simon Wiesenthal, der begge
overlevede kz-lejrene, bliver inddraget, fordi
de følte det som deres pligt at bære vidnesbyrd for alle dem, der ikke overlevede.

Udflugt med middag og rundtur til Kajs kirker
Dato: Søndag den 1. september
Tid: Kl. 10.00 – 17.00
Mødested: Ansgarskirken
Pris: 300 kr. pr. person
Årets sommerudflugt ligger i år søndag den
1. september. Vi begynder med gudstjeneste i Ansgarskirken kl. 10.00, og bagefter får
vi lige en hurtig kop kaffe, inden vi sætter os
i bussen og kører til Vestervig, hvor vi skal
spise en dejlig middag på Tinghuskroen.
Kokken derovre har lovet, at vi vil få serveret
kroens mest populære menu: gammeldags
kyllingesteg med nye kartofler, salater og
rabarberkompot, og med husets gode abrikostrifli som dessert.
Herefter kører vi rundt og ser de tre pragtfulde kirker, hvor vores egen præst, Kaj Mogensen, i næsten tre årtier var sognepræst.

Kaj har skrevet et lille oplæg, som I kan
læse her:
Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg er, hvad befolkningstal angår det mindste pastorat i Danmark med omkring 400 mennesker og tre
kirker. Frimenighedens hjælpepræst, Kaj
Mogensen har fra 1984 - 2011 været sognepræst i pastoratet.
Kendetegnende for pastoratet har blandt
andet været et rigt gudstjenesteliv og en
kunstnerisk udsmykning af alle tre kirker.
Den lille Lodbjerg kirke blev udsmykket af
billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt med
små malerier på prædikestolen og med sidefløje på den gamle altertavle. Hvidbjerg v.
Aa kirke blev for et par år siden udsmykket
af billedkunstneren Peter Brandes.
Han skabte nogle meget smukke glasmalerier i alle vinduerne og en bronzeskulptur.

Filmklub i efteråret 2019
Kærlighed med sang og dans
Tid: tirsdag den 17. sept., kl. 19.00
Film: ”La La Land”, USA 2017
Spilletid: 123 min.
”La La Land” er en strålende hyldest til klassiske musicals som fx ”Singin’ in the Rain”.
Filmen modtog hele seks Oscars, bl.a. fik
Emma Stone en for Bedste kvindelige hovedrolle, og Damien Chazelle blev belønnet
med en statuettefor bedste instruktør.
Passioneret kærlighedsdrama
Tid: onsdag den 23. okt., kl. 19.30
Film: ”Cold War”, , Polen 2018
Spilletid: 89 min.
Filmen foregår i efterkrigstidens Østeuropa,

hvor passioneret kærlighed opstår mellem
den unge, iltre kvinde, Zula og den mere
stoiske mand, Wictor.
”Cold War” modtog prisen for Bedste instruktør ved årets Film Festival i Cannes.
En hjerteskærende historie
Tid: mandag den 18. nov., kl. 19.00
Film: ”Jeg er ikke bange”, (originaltitel: ”Io
non ho paura”) , Italien 2004
Spilletid: 110 min.
En dag gør drengen Michele en forfærdende
opdagelse: en fremmed dreng holdes som
fange i et hul i jorden. Drengen er kidnappet
fra sine rige forældre oppe i Norditalien. Og
hvis kidnapperne ikke får deres løsepenge,
er hans liv i fare.
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Indskrivning af nye konfirmander
Der er det atter ved at være tid til indskrivning til et nyt hold konfirmander i Morsø
Frimenighed. Så tag jeres store børn under
armen og en kopi af deres dåbsattest i hånden torsdag den 15. august kl. 17.00.
Vi mødes i konfirmandstuen i præstegården
på præstbrovej 347 i Øster Jølby, hvor I vil få
en kort orientering om undervisningens indhold og form, udflugt til Viborg og eskursion
til København.
Og der vil være en lille forfriskning.
Her er en plan over undervisningens forløb
med datoer:
Vi møder hinanden tirsdag den 10. september, hvor vi har en hel dag til vores rådighed.
Den bruger vi på en udflugt til bl.a. vikingeborgen Aggersborg og domkirken i Viborg.
Derefter ser vi først hinanden igen tirsdag
den 22.oktober, altså lige efter efterårsferien. Og så går det eller slag i slag hver tirsdag morgen kl. 08.00 frem til tirsdag den 31.
marts, der er sidste undervisningsdag, før
konfirmationerne begynder.
Der bliver dog enkelte ”huller”, så jeres unger kan fejre jul nogenlunde uforstyrret samt
holde vinterferie i uge 7.

Fredag den 27.marts 2020 runder vi vinterens anstrengelser af med at tage på ekskursion til København. Vi kører med Flixbus
tidligt om morgenen, fredag, og kommer
hjem søndag sidst på eftermiddage / først
på aftenen, som nu busserne passer til.
Som sædvanlig må I selv vælge datoen for
jeres barns konfirmation, begyndende med
Påskedag den 12. april og afsluttende med
Pinsedag den 31. maj 2020. Bededag den 8.
maj og Kristi Himmelfartsdag den 21. maj er
også mulige konfirmationsdatoer.
Vel mødt i konfirmandstuen!

Kirkelige handlinger i Ansgarkirken
Døbte:
21/04:		
		

Mille Lassen Olsen, datter af Pia Lassen Olsen
og Ole Hansesgaard Olsen, Holmgårdsvej 9, Elsø.

Begravede/bisatte:
24/02:		
28/03:		
29/03: 		
04/04:		
06/04:		
28/05:		
08/06:		
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Jens Borg, Øster Jølby
Maren Rørbæk, Erslev
Tove Hangaard, Øster Jølby
Margrethe Pedersen, Øster Jølby
Svend Thorsen Jensen, Nykøbing Mors
Karen Dahlgaard, Øster Jølby
Mette Boll, Øster Jølby

Menighedsråd og ansatte ved Ansgarskirken
Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev		
mail: jr-musik@get2net.dk					
		

tlf. 97 74 00 40
mobil 25 40 48 25

Lisbeth Sandal Byskov, Næstformand, Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev
tlf. 97 74 02 41
mail: byskov-mors@jubii.dk				 			 mobil 20 15 52 82
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, Mosegårdsvej 10A 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

Ole Kobbelgaard: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: olekobbelgaard@gmail.com

tlf. 97 74 10 14
mobil 30 64 21 25

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: morsoefrimenighed@gmail.com

mobil 30 64 65 93

Conny Cold Laursen: Organist, Langkæret 10, 7970 Redsted

mobil 24 23 66 48

Vibeke Blaabjerg: Kirkesanger, Præstbrovej 236, 7950 Erslev

tlf. 97 74 20 66

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

tlf. 97 74 60 12

Karen Berg: Kirkesanger, Fjordkær 3, 7950 Erslev

tlf. 97 74 19 11

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

mobil 51 68 60 76

Rikke Ravnborg Rytter: Doktorvej 4, 7980 Vils

mobil 23 98 87 09

Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

tlf. 99 70 65 15
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Menighedens Kalender

Søndag den 7. juli			
10.00		
3. søndag efter Trinitatis (OK)
Søndag den 14. juli					
Ingen gudstjeneste, sommerrengøring.
Søndag den 21. juli			
10.00		
5. søndag efter Trinitatis (KM)
Søndag den 28. juli			
19.30		
6. søndag efter Trinitatis (KM)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Søndag den 4. aug.		
10.00		
7. søndag efter Trinitatis (OK)
Søndag den 11. aug.		
10.00		
8. søndag efter Trinitatis (OK)
Søndag den 18. aug.		
10.00		
9. søndag efter Trinitatis (OK) Kirkebil
Søndag den 25. aug.		
19.30		
10. søndag efter Trinitatis (KM)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Søndag den 1. sept.		
10.00		
11. søndag efter Trinitatis (OK) Kirkebil
Søndag den 1. sept.		
11.00		
Udflugt til THY
Søndag den 8. sept.		
10.00		
12. søndag efter Trinitatis (KM)
Torsdag den 12. sept.		
19.30		
Foredrag om Matador og Kristendom
Søndag den 15. sept.		
10.00		
13. søndag efter Trinitatis (OK)
Tirsdag den 17. sept.		
19.00		
Filmaften ”La La Land”
Søndag den 22. sept.		
10.00		
14. søndag efter Trinitatis (OK)
Søndag den 29. sept.		
19.30		
15. søndag efter Trinitatis (OK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Søndag den 6. okt.			
10.00		
16. søndag efter Trinitatis (OK)
							Efterårsmøde i det 8-kantede kl. 14.00
Søndag den 13. okt.		
10.00		
17. søndag efter Trinitatis (OK)
Torsdag den 17. okt.		
19.30		
Foredrag om onskab og værdighed
Søndag den 20. okt.		
10.00		
18. søndag efter Trinitatis (KM)
Onsdag den 23. okt.		
19.30		
Filmaften ”Cold War”
Søndag den 27. okt.		
19.30		
19. søndag efter Trinitatis (OK)
Prædikanter:
		

Ole Kobbelgaard (OK), ferie i ugerne 29, 30 og 34
Kaj Mogensen (KM)

Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses
Tekst og redaktion: Ole Kobbelgaard (OK)
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