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Det første år
Et år er gået nu. Jeg har nu været her et år –
næsten.
Et usædvanligt år på mange måder. 2020 bliver
et år, vi alle husker, fordi det blev året, hvor vi
lærte at blive hjemme, spritte hænder, holde
afstand, lade være med at give hånd og knus.
Jens og jeg er faldet godt til her i præstegår-
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den og på Mors i det hele taget. Jeg lærer stadig godt nyt om både øen, befolkningen og
frimenigheden, og det er alt sammen meget
spændende for mig, der kommer fra Midtjylland. Jens går på pension her fra 1. november,
og så skal han ikke køre den lange tur til Silkeborg hver dag længere. Det glæder både han
og jeg os til, og han ser frem til at blive endnu
mere en del af menighedens liv.
Corona er stadig over os og lige pt. ved ingen,
hvordan julen spænder af; om vi må samles og
hvor mange. Menighedsrådet holder øje med
situationen og beslutninger vil blive meldt ud
både fra prædikestol og sociale medier.
I kirken og i konfirmandstuen prøver vi at efterleve de officielle udmeldinger med afstand,
men det har sat og sætter mange begrænsninger på vort virke som menighed, der gerne vil
hinanden og samles.
Næste år i december 2021 har frimenigheden
150-års jubilæum, og vi er allerede ved at lave
festskrift og gøre os nogle overvejelser over,
hvordan det skal og bør fejres. Men det kommer der meget mere om senere. Vi håber så
bare, at alle forsamlingsforbud er ophævet til
den tid, og vi alle kan fejre os selv på behørig
vis.
Dette Ansgarsblad omhandler månederne
November – December – Januar – Februar, og
til de af medlemmerne, der enten bor langt
væk eller ikke har mulighed for at komme til
hverken kirken eller vore arrangementer, vil jeg
gerne ønske glædelig advent og jul og godt
nytår, når den tid kommer.
Lone

Årsberetning – årsmødet 2020
2019 har på mange områder været et godt og
tilfredsstillende år for Morsø Frimenighed. Vores årsregnskab udviser dog et driftsunderskud
på kr. 319.000,- (sidste år havde vi et overskud
på Kr. 325.000,-).
Så på det punkt er det jo ikke så godt. Hvordan
kan man så stå her og berette om et godt og
tilfredsstillende år.
Faktoren til driftsunderskuddet ligger i 2 helt
væsentlige ting. Det er udskiftning af låger ved
alle indgange til kirke og kirkegård samt vores
præsteskifte.
Vores helt uventede præsteskifte er det punkt,
der har fyldt allermest i 2019. Det har vi i menighedsrådet brugt meget tid på. Vi skulle have
fundet en ny præst til at afløse Ole Kobbelgaard, som sagde sit embede op den 20. juni
2019, og det skulle jo helst være den rigtige.
Valget faldt med stort stemmeflertal på Lone
Hvejsel, og det er vi alle meget glade og tilfredse med. Lone er sammen med sin mand Jens
faldet rigtig godt til her i menigheden og i lokalsamfundet omkring os.
Ole Kobbelgaard fratrådte sin stilling pr. 31.
august 2019. Vi tog afsked med Ole Kobbelgaard efter gudstjenesten søndag den 25.
august 2019 med en fin afskedsreception i konfirmandstuen. Vi fik sagt pænt farvel og ønskede både Ine og Ole held og lykke med det nye
arbejde på Fyn.
I tidsrummet fra den 1. september og til den 1.

december 2019 havde Frimenigheden ikke en
fastansat præst. Vi var så heldige og taknemmelige for, at vores hjælpepræst Kaj Mogensen
straks sagde ja til at passe embedet med alle
kirkelige handlinger på fuld tid i disse 3 måneder, herunder også både indskrivning og undervisning af konfirmander.
Når Kaj Mogensen var forhindret, havde vi en
god afløser i Erik Overgaard, som altid er villig
til at træde til, når der er brug for det. Så hermed også en stor tak til Erik Overgaard.
Inden Lone og Jens skulle flytte ind i præstegården fik den en gennemgribende tiltrængt
renovering indvendig. Der blev malet over det
hele lige fra kælder til og med stueetagen.
Trægulvene blev slebet og lakeret, og der blev
lagt nyt gulv i konfirmandstuen. Der blev opsat
et nyt toilet på badeværelset.
Til sidst blev hele huset gjort kemisk rent af vores dygtige gravere. Så var huset indflytningsklar til Lone og Jens.
De flyttede ind til den 1. december 2019. Samme dag søndag den 1. december blev Lone
Hvejsel indsat som Frimenighedens nye præst
i Ansgarskirken. En højtidelig indsættelse med
efterfølgende velkomstreception i konfirmandstuen.
Med hensyn til antal medlemmer i Morsø Frimenighed, så må vi jo erkende, at det kniber
med, at vi kan holde medlemstallet. Nye indmeldelser og dem som melder sig ud går stort
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set lige op. Tilbagegangen svarer til de afdøde
medlemmer i årets løb.
Hvordan får vi flere nye medlemmer? Især den
yngre generation. Vi er i færd med et tiltag omkring de unge, gående ud på en oplysningsfolder, som skal sendes ud til dem.
Vi har en rigtig pæn og flot kirkegård, som vi
ønsker at udvikle og opgradere til fremtiden.
Udviklingen er, at der bliver sløjfet flere og flere
kistegravpladser, mod at urnegravpladserne og
plænepladser er stigende.
Dette har inden for en årrække givet mange
sløjfede gravsteder rundt omkring på hele vores kirkegård med for meget grus og for lidt
græs og planter til følge. I menighedsrådet er vi
alle enige om, at vi er nødt til at forholde os til
virkeligheden ved at finde brugbare løsninger
omkring alle de tomme gravsteder.
Derfor har vi besluttet, at kirkegårdsudvalget
skal finde frem til en god og langtidssikret
brugbar helhedsplan.
De har nu arbejdet med planen i ca. 2 år, og
som nok mange af jer allerede er bekendt med,
så har vi flyttet og samlet gravstenene fra de
sløjfede pladser og sat dem på 4 udvalgte områder, hvor der så stadigvæk er mulighed for at
se dem.
Næste etape bliver at forsyne 4 udvalgte områder inde på selve kirkegården med græs og
planter. Det starter vi på her i efteråret 2020.
Vores mål med helhedsplanen er, at vi fortsat
har en pæn og flot kirkegård. I årets løb har vi
søsat et helt nyt Ansgarsblad. Det nye er blevet
opgraderet til nutiden med bl.a. flere billeder i
farver.
Menighedsrådet har udarbejdet forslag til en
opgradering af vore vedtægter. Forslagene har
ligget fremme i våbenhuset til gennemsyn et
stykke tid, og bliver nu fremlagt på et særskilt
punkt på dagsordenen her i aften. Vi har i årets
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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 også nævne vores Adhoc kor, som blev oprettet for 2 - 3 år siden. Det
er et godt tiltag for Morsø Frimenighed.
Jeg ser positiv på fremtiden for Morsø Frimenighed. Vi har nogle dygtige medarbejdere, og
vi har en god og sund økonomi, som forhåbentlig kan klare vore udfordringer og ønsker
i årene fremover.
En af de største udfordringer og ønsker vi har
lige nu, er vore vinduer mod syd i Ansgarskirken. De er utætte, og der kommer vand ind, når
det regner med slagregn. De er færdige til en
udskiftning, men det er en bekostelig affære.
Her i 2020 er vi jo alle blevet angrebet af et nyt
fænomen under navnet Corona pandemien.
Jeg er desværre bange for, at det er en epidemi,
vi skal forholde os til et godt stykke tid endnu.

Vores kirkerum er så stort, at vi på den baggrund forventede, at vi hver især selv kunne
finde ud af at holde den fornødne afstand til
hinanden. Det har vi konstateret, at det til tider
kniber lidt med. For at råde bod på dette, og for
at kunne leve op til de gældende restriktioner,
som nu engang udstedes af sundhedsmyndighederne, vil vi fra og med søndagsgudstjenesten den 6. september anvise de siddepladser,
der må benyttes.
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.
Til hele graver teamet Brian, Rikke og Janni for
at det altid er pænt og i orden overalt på vores
matrikel, gælder såvel i kirken som på kirkegården. Tak for det.
Til Solveig for pyntning med blomster i kirken.
Og til Betty, der altid er villig til at lave kaffe til
os til vore møder.
Til vore organister Conny og Dagmar og vore
kirkesangere Karen, Vibeke og Hans Jørgen for
god musik og sang i kirken.

Til vores forretningsfører Mogens Foldager for
veludført kontor- og regnskabsopgaver.
Til vore præster Ole Kobbelgaard, Kaj Mogensen, Erik Overgaard og Lone Hvejsel for altid
gode kirkelige handlinger.
Til dig Kaj Mogensen vil jeg her tillade mig at
rette en speciel tak, for at du vikarierede som
vores præst i de 3 måneder, vi ingen fastansat
præst havde. Det er vi rigtig glade og taknemmelige for, Tak for et rigtigt godt samarbejde i
årets løb til dig Kaj.
Jeg vil også her benytte lejligheden til at rette en stor tak til mine gode kollegaer i menighedsrådet for et godt samarbejde i årets løb.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak
til alle vore medlemmer. Tak for opbakningen
i årets løb. Uden jer var der ikke en Morsø Frimenighed.
T A K!
Jens Riis

Adventskransen - et håbsbillede
Når du modtager og læser dette ” Ansgarsbladet”, er vi i det sene efterår, der har sin skønhed, men også vemod. Dagene er korte. Der
mørkner dag for dag. Vi tænder lys, og snart
skal vi hænge adventskransen op. Også i Ansgarskirken.
Kransen er rund. Den har hverken begyndelse eller ende. Kransen er et billede på sammenhæng, men også på ære og værdighed. I
gamle dage blev digtere bekransede. At binde
kranse med kærlige hænder er tegn på hengivenhed. Vi hænger altid en smuk flettet krans

op på vores yderdør. Så ved alle, at de er hjertelig velkomne. Ligesom vi byder det nye kirkeår,
Herrens år, velkommen.
Adventskransen er bundet af grønne grene.
Grøn er håbets farve. Det stedsegrønne er et
billede på livets evige styrke. Tak for gran – og
fyrretræer. Når løvtræerne om foråret bliver
grønne, er det et billede på livets fornyelse.
Det stedsegrønne og det forårsgrønne er tilsammen et billede på, at livet er stærkere end
døden.
De levende lys i adventskransen er et billede
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på den livskraft, der fortrænger mørket. I den
bibelske skabelsesfortælling, som ikke er et historisk referat eller en videnskabelig forklaring,
men poetisk billedsprog, lyder det: ” Gud sagde:
” Der skal blive lys!” Og der blev lys. Gud så, at
lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket…”.
Lyset blev skabt den første dag, fordi det er forudsætningen for alt liv. Derfor giver det god
mening, at solen først blev skabt den fjerde dag.
For lyset kommer først som livskilde. I Johannesevangeliet er Jesus det lys, som kommer til verden, og som mørket aldrig vil få bugt med. Lyset
kan slukkes, Jesus blev korsfæstet og døde. Men
lyset blev atter tændt. Jesus opstod fra de døde
og møder os i gudstjenesten og i vor næste.
Det er også et anskueligt billede, at vi tænder
et lys hver af de fire adventssøndage. 4-tallet er
billede på helheden både i tid og rum. Der er
fire årstider, og der er fire verdenshjørner. Der
tændes et lys ad gangen, så lyset gradvist sejrer.
Kransen skal nok blive fuldt oplyst. Giv tid - giv
tid! Adventskransens lys skal være levende lys,
for lys er liv, og liv er bevægelse.
Ordet ”advent” betyder ”komme”. Det, som
kommer, er en forening af fortid, nutid og fremtid. De gamle profeter har overrakt billeder
til os. Billederne kommer til os nu og skænker
os glimt af fremtiden. Bibelens profetskrifter

er ” håbets billedbøger”. Adventstidens billeder kommer smukt til orde i salmen ” Blomstre
som en rosengård” (Salmebogen nr. 78), som er
Grundtvigs gendigtning af en salme fra profeten
Esajas (Esajas 35, 1 -6). Der udfoldes et smukt
og håbefuldt fremtidsbillede, som er dannet
som en kontrast til en side af virkeligheden nu
og som en fuldkommengørelse af det bedste i
vort liv.
Ødemarken skal forvandles til en blomstrende
rosengård, udgåede træer skal få friske skud,
halte skal springe omkring som hjorte, døve skal
høre ( jeg skal have skrottet mine høreapparater), blinde skal se - alt skal blive smukt og godt.
Adventstiden er håbsbilledernes tid. Jeg holder
så meget af Lars Lilholts sange. I en af dem lyder
det: ” Giv altid håbet den længste frist”. Vi får
skænket et glimt af den fremtid, som Gud har til
menneskeheden: Det genvundne Paradis. Billederne angiver også en etisk retning og et mål.
Guds rige kommer, når Gud vil, men vi er sat
til at være medarbejdere på dets komme ved at
tænde lys for hinanden: ”Gud give os at skinne
så, som Himmellys - skønt af de små.”
I ønskes en adventstid med håb og glæde, liv
og lys.
Kaj

Litteraturkreds, filmaften og nørkleklub
Alle arrangementer er nu godt i gang. Er der
andre der gerne vil være med, så er der også
plads.
Litteraturkredsen mødes torsdage eftermiddage og aftales fra gang til gang.
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Filmaften 26. januar og 2. marts
Filmens titel ved fremgå af hjemmesiden.
Nørkleklubben mødes onsdage eftermiddage: 18. nov., 9. dec., 6. januar, 10. februar og
10. marts. Tidspunktet er kl. 14 – 16 i konfirmandstuen.

Frimenighedens kirkebøger
Den 22. september i år kørte jeg nogle af vore
kirkebøger til Landsarkivet i Viborg. Dog ikke
alle, men bøgerne omhandlende årene 1871 –
1973. Bøgerne fra 1974 og til i dag findes stadig
i boksen i præstegården.
På landsarkivet – der i dag er en del af Rigsarkivet - vil bøgerne blive opbevaret mere sikkert
end her i præstegården, samt de vil blive digitaliserede, således alle kan få elektronisk adgang
til at se i dem. Der er mange slægtsforskere, der
ringer og ønsker opslag i gamle kirkebøger. I
fremtiden vil de blive nødt til at ringe til Landsarkivet eller selv søge oplysningerne elektronisk.
Således er det også for folkekirkens kirkebøger.
I folkekirken er der ikke længere fysiske bøger,
der er alt elektronisk. Jeg fører stadig en fysisk
kirkebog over de kirkelige handlinger, der sker i
Ansgarskirken.

Julekoncert med kammerkoret Vokal Vest
29. November kl. 16.00 i Ansgarskirken
Vokal Vest er et velsyngende kammerkor med
12 medlemmer. De fleste af kormedlemmerne
har baggrund som organister, kirkesangere eller musiklærere. Koret har eksisteret i 16 år og
er hjemmehørende i Ringkøbing. Vokal Vest
har sunget koncerter rundt omkring i Danmark, i Nordtyskland – og selvfølgelig i Ringkøbing. Koret er grundlagt og ledet af organisten ved Ringkøbing Kirke, Klaus V. Jensen.
Koret synger et alsidigt klassisk repertoire med
god publikumsappel.
Vokal Vest synger kirkelige og verdslige koncerter – typisk med 4-8 koncerter pr. år.
Til julekoncerten vil koret synge gamle folkelige juleviser, norske og engelske julesalmer og

selvfølgelig kendte og elskede danske julesalmer. Ind imellem vil organist Klaus V. Jensen
spille julemusik
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Koncert i Ansgarskirken
Dato: onsdag d. 6. januar 2021 kl. 19.00
med Den Danske Salmeduo
Hellig Tre Kongers dag fejrer vi i Ansgarskirken med fint besøg af Den Danske Salmeduo.
En koncert med Den Danske Salmeduo er en
medrivende rejse gennem århundreders kirkemusik.
Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger

af danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelthed, den
klassiske musiktraditions nænsomhed og den
amerikanske jazztraditions legende improvisationer.
Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på
saxofon og klarinet har givet over 500 koncerter i kirker og på spillesteder og har syv anmelderroste cd’er bag sig.
Den røde tråd er de utrolig smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med.
Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af
år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange der bliver stående.
Den Danske Salmeduo har lavet en række
spændende nye bud på, hvordan disse sange
kan spilles - med respekt for det musikalske
udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.
Lad os i fællesskab med Den Danske Salmeduo afslutte juletiden.
Vel mødt til en dejlig koncertoplevelse.
Der er gratis entre.

Jeppe Aakjærs digte
” Mit hjerte skælver af glæde,
blot duggen dynker et strå”
Foredrag og fællesskab
Dato: Torsdag d. 21. januar kl. 19.30
Sted: præstegården
ved Conny Cold Laursen og Kaj Mogensen.
Jeppe Aakjær er en af de fornemste danske lyrikere. Han har skrevet et stort antal digte. De
er meget forskellige, men har en fælles grundtone: en glæde over naturens skønhed, hjemmet og slægten. Sangene handler ofte om livet
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på landet. Hans sange hører til de mest elskede i den danske sangskat og er sat 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 fra Højskolesangbogen, men der vil også blive sunget
en række mindre kendte sange og læst nogle
af Jeppe Aakjærs digte. Så velkommen til en
Jeppe Aakjæraften med dejlig fællessang.

Sang og musik i kirkerne
Sted: Ansgarskirken
Dato: Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 19.00
Astrid Glargaard, præst i Nykøbing, fik en god
ide, da hun startede ”Alle kirker synger”.
Ideen var, at komme rundt til øens mange kirker og i løbet af en god times tid være fælles
om det at synge i kirkerummet. Måske blev der
også fortalt lidt om kirken og sognet. Der blev
så afsluttet med en kop kaffe. Det har været så
gode aftener, at der fortsættes, nu bare med
overskriften ”Sang og musik i kirkerne”.

Kom og være med til god aften i Ansgarskirken. Lad os i fællesskab få sangen til at løfte
sig i vores smukke kirke.

Den 25. februar er det vores tur til at være værter og til at præsentere vores flotte kirke. Aftenen er ikke helt planlagt, men vil indeholde
følgende punkter:
•
•
•
•
•

Fællessalmer og sange, gamle som nye.
Sang fremført af kirkens Ad Hoc kor
Kirkens historie fortalt af vores præst, Lone
Hvejsel
Forfriskning
Aftenen slutter kl. 20.30

Kirkegården
Vores kirkegård undergår i disse år en forvandling. I takt med at flere begraves i urner
og færre i kister, er der blevet mange tomme gravsteder, og menighedsrådet arbejder
med at tilpasse kirkegården til nye tider.
I løbet af de sidste to år er der blevet anlagt
to græsplæner, hvoraf den ene er det anonyme gravsted, som er udsmykket med et
stenkors og en stenplade. Der er flyttet gravsten fra de nedlagte grave, så de står samlet i tre områder på kirkegården. Senest er
der taget hække op, så der er opstået større
sammenhængende områder, der er blevet
tilsået med græs. Der er også plantet buske
af forskellig art, som sammen med græsområ-

derne kan give nye synsindtryk og samtidig
være til nytte, når der skal findes materiale
til vinterpyntningen. Der skal plantes træer
forskellige steder på kirkegården, og vi må
imødese en udskiftning af træerne i alléen
fra Ansgarvej, da den nuværende allé led
skade under en kraftig storm i sommeren.
Til næste forår forventer vi også at have et
væld af påskeliljer på plænen foran kirken.
Vi glæder os over de brede flisegange fra
parkeringspladserne op til kirken og de nye
låger, der står ved alle kirkegårdens indgange, og at vi med en velholdt kirkegård har en
god ramme om Ansgarskirken.
Birthe Heide
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Minikonfirmander
Datoerne er: 25. februar, 4. marts, 11.
marts, 18. marts og 25. marts.
Flere har efterspurgt om ikke der udbydes mini-konfirmandundervisning i Frimenigheden.
Og jo, det gør der!
Jeg planlægger at have 5 gange i foråret begyndende efter vinterferien - dvs. fra uge 8 til
og med uge 12, som er lige før påskeugen.
Det bliver torsdage over middag kl. 13.30 15.00.

Der vil være fortælling, læren om kirkerummet og kirkegården, kirkelige handlinger og
meget mere. Samt at de vil få lidt at spise.
Tilmelding er nødvendig, og fortæl mig også
der om tidspunktet på dagen er passende, for
det kan godt rykkes så det passer med “fri-fra
-skole-tidspunktet”.
Tilmelding skal ske på mobilnr. 23 93 93 00.

Kirkelige handlinger i Ansgarskirken
Dåb:
19. juli:
Klara Vang Hadzirusidovic
Med forældrene Anne Vang Pedersen og
Dinko Hadzirusidovic
2. august:
Kian Vilhelm Grønkjær Poulsen
Med forældrene Kamilla Lindberg Poulsen og
Allan Grønkjær Jensen
16. august:
Vilde Marie Kjær Jørgensen
Med forældrene Helene Marie Jørgensen og
Andres Kjær Jensen

Med forældrene Lisbeth Rogowski Rolighed og
Klaus Bak Rolighed
20. september
Lærke Balle Hermansen
Med forældrene Mette Balle Hermansen og
Peter Balle Hermansen
4. oktober
Alma Dal Jakobsen
Med forældrene Nanna Dahl Jakobsen og Martin Dal Krog

Begravelse / bisættelse:
15. juni: Jens Jensen Kibsgaard

5. september:
Axel Hvidbjerg Christensen
Med forældrene Maia Qvist Hvidbjerg og
Mark Kvistgaard Christensen
12. september:
Andrea Rogowski Rolighed
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25. juli: Inga Laustsen
31. juli: Oda Bundgaard Frøslev
5. august: Frederik Pedersen Kraft
13. august: Søren Jensen
20. august: Birthe Sofie Raunholt Olesen
19. september: Niels Sandal Boll

Menighedsråd og ansatte i Ansgarskirken
Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev		
mail: formand.mfm@gmail.com				
		

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

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

Tlf.: 97 74 02 41
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: Svalevej 44, 7900 Nykøbing M
mail: joer3558@gmail.com

Mobil: 20 21 79 64

Anne K. Heide: Skibstedvej 21, Flade, 7900 Nykøbing
mail: heideanne@hotmail.com
Maybritt Aachmann, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: fam@aachmann.dk

Mobil: 25 13 47 96
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
Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy
mail: ka.mo@live.dk

Tlf.: 97 74 10 14
Mobil: 23 93 93 00
Tlf.: 97 94 81 27
Mobil: 24 42 31 49

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

Mobil: 30 64 65 93

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

Mobil: 24 23 66 48

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
mail: graver.mfm@gmail.com
Janni N. Boll. Plejdrupvej 25, 7950 Erslev
Rikke Ravnborg Rytter: Doktorvej 4, 7980 Vils
Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Mobil: 72 69 07 53
Mobil: 30 97 50 12
Mobil: 30 54 83 78
Mobil: 51 68 60 76
Mobil: 28 25 07 51
Mobil: 23 98 87 09
Tlf.: 99 70 65 15
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Menighedens kalender
Søndag d. 1. nov.		
10.00 LH
Allehelgen				
Søndag d. 8. nov.		
10.00 KM 22. efter trinitatis		
Søndag d. 15. nov.		
10.00 KM 23. søndag efter trinitatis		
Søndag d. 22. nov.		
19.30 LH
Sidste søndag i kirkåret		
Søndag d. 29. nov.		
10.00 LH
1. søndag i advent			
				16.00		Koncert
Søndag d. 6. dec.		
Søndag d. 13. dec.		
Søndag d. 20. dec.		
Torsdag d. 24. dec.		
Torsdag d. 24. dec.		
Torsdag d. 24. dec.		
Fredag d. 25. dec.		

10.00
10.00
10.00
11.00
14.30
16.00
10.00

LH
KM
LH
KM
LH
LH
LH

kirkebil

2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
juleaften
juleaften
juleaften
juledag

2021						
Fredag d. 1. jan.		
16.00 LH
Nytårsdag		
Søndag d. 3. jan.		
10.00 LH
Helligtrekongers søndag		
Onsdag d. 6. jan.		
19.30		
Koncert		
Søndag d. 10. jan.		
10.00 KM
1. søndag e. H.3 Konger		
Søndag d. 17. jan.		
10.00 LH
2. søndag e. H. 3 Konger		
Torsdag d. 21. jan.		
19.30		
Foredrag i konfirmandstuen
Søndag d. 24. jan.		
10.00 LH
Sidste søndag e. H. 3 Konger		
Søndag d. 31. jan.		
19.30 LH
Søndag septuagesima
		
Søndag d. 7. feb.		
10.00 LH
Søndag seksagesima		
Søndag d. 14. feb.		
10.00 KM
Fastelavnssøndag			
Søndag d. 21. feb.		
10.00 LH
1. søndag i fasten
Torsdag d. 25. feb.		
19.00 		
Sang og musik i kirkerne		
Søndag d. 28. feb.		
19.30 LH
2. søndag i fasten		
Søndag d. 7. marts		
10.00 LH
3. søndag i fasten
Prædikanter: Lone Hvejsel (LH) Kaj Mogensen (KM)
Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses
Tekst og redaktion: Lone Hvejsel

kirkebil

kirkebil

kirkebil		

