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”Men det skete i de dage…”. 
Der sker noget indeni os, når vi får fortalt et 
eventyr eller en god historie. Når vi hører de 
tre første ord, der indleder ethvert eventyr: 
”Der var engang”, kan vi mærke fryd og fred 
indeni. Vi læner os tilbage og synker snart 
ind i fortællingen. Vi lever med. Vi glæder os 
sammen med dem, det går godt for, og vi føler 
med dem, der oplever noget ubehageligt.
Juleevangeliet hos Lukas har for mange af os 
den samme effekt som eventyrene: ”Men det 
skete i de dage…”. 
Så er vi i gang og læner os tilbage, for nu skal 
vi høre en fortælling, som vi kender så godt, at 
vi uden at slå op i salmebogen næsten kan sige 
ordene samtidig med, at de bliver læst op.
Nu vil jeg fortælle jer en historie, som jeg 
selv fik fortalt for nogle år siden af en rigtig 
historiefortæller. Han var præst og er nu 
pensioneret, men han fortæller skam stadig 
historier, når der er brug for det. 
Hør engang, hvad han fortalte:
”Der var engang en mand, der fik en idé. Han 
syntes selv, at det var en strålende idé. Han 
ville gøre verden bedre at leve i. Ikke at alt var 
dårligt, bestemt ikke. Han var glad for sin kone. 
Han var glad for sine børn - og sin bil, der var 
næsten ny. 
Men der var også meget, han sandelig ikke 
var tilfreds med. ”Der er for meget egoisme”, 
sagde han. ”Der er for megen begærlighed. 
For megen krig, terror og uretfærdighed. Folk 
tænker jo bare på sig selv. Det vil jeg gøre noget 
ved!”
”Jeg må gøre noget,” sagde han en dag til sin 
kone ved morgenbordet.
”Så hjælp mig med opvasken,” sagde hun.
”Du forstår det ikke,” sagde han.
Og så gik han ellers i gang med at virkeliggøre 
sin idé.  Han stiftede en forening. ”Fred i 
Verden” kaldte han den. 
Det gik strygende med at få medlemmer. ”Vi 
er enige med dig”, sagde mange til ham. ”Din 

idé er bare så flot. Egoismen skal væk. Volden 
skal væk. Det vil vi kæmpe for - sammen med 
dig. Og hvis bare vi står sammen, så skal det 
nok lykkes”.
”Jeg får travlt nu,” sagde han til sin kone. ”Der 
er virkelig bud efter mig. Jeg skal tale ved 
mange møder. Det gælder om at få folk til at 
vågne op!”
”Skulle du ikke lave en gynge til børnene,” 
spurgte hun.
”Ved du hvad,” sagde han, ”den slags småting 
må altså vente.”
Han fik mere og mere travlt. Han havde ikke 
engang tid til at holde jul.
”Hold du jul med børnene,” sagde han, ”så kan 
I synge alle de der salmer om fred på jorden, 
det er helt fint. Men det er altså mig, der sørger 
for, at freden kommer. Det er mig, der sørger 
for, at det ikke bare bliver ved ordene.”
”Du tror vel snart, at du er vor Herre selv,” 
sagde hun.
”Selvfølgelig gør jeg da ikke det,” sagde han, 
”men du kan kalde mig hans medarbejder. Jeg 
tror, at vi har den samme vision, den samme 
idé, vor Herre og jeg: Fred på jord.  I andre nøjes 
med at lave fred i julen. Der har altid lugtet lidt 
for meget af hykleri til min smag. Jeg arbejder 
for sagen hele året. Jeg vil virkeliggøre julens 
budskab. Vi er mange nu, der sætter ind overfor 
ufreden og ondskaben. Det kan godt være, at 
vi bliver nødt til at bruge skrappe midler, men 
husk: Vi gør det i en god sags tjeneste. Og vi 
er på facebook, twitter og snapchat. Det giver 
fantastiske muligheder. Her kan vi sprede 
vores budskab. Her møder vi ligesindede. Jo, vi 
er virkelig vor Herres medarbejdere.”
”Jeg gad nok vide, om vor Herre er lige så 
begejstret for det kompagniskab, som du er,” 
sagde hans kone.
”Du forstår ingenting, skat. Tænk nu lidt ud ad 
boksen.”
Og han knoklede videre. Uge efter uge. Måned 
efter måned. År efter år. Al sin fritid brugte han 

”Men det skete i de dage” - en juleprædiken
Af Ole Kobbelgaard



i den store sags tjeneste. Og alle sine penge. Og 
foreningens med. De gik til tryksager, reklamer, 
rejser og bestyrelsesmiddage.
Hans kone spinkede og sparede. 
Husholdningspengene skulle jo slå til.
”Bare vent,” sagde han, ”bare vent og se. Den 
dag, vi får virkelig magt, bliver alting godt!”
Men verden ændrede sig ikke. Først så han det 
slet ikke, og han ville heller ikke se det, for det 
kunne jo ikke passe! Men som årene gik, blev 
det mere og mere tydeligt. Verden ændrede sig 
ikke en pind. Den var stadig den samme gamle 
verden med alle dens uretfærdigheder. Med al 
dens fnidder og fnadder og egoisme.
Han begyndte at blive bitter. Vor Herre kunne 
ikke være det bekendt, tænkte han. Her havde 
han ofret al sin tid, alle sine kræfter og alle sine 
penge. Han havde ofret alle sine weekender. 
Han havde ofret sit familieliv. Børnene var 
blevet store, og han kendte dem knapt nok. 
Hans kone var blevet hvidhåret og havde fået 
rynker, og han havde ikke talt ordentligt med 
hende i lange tider.
Det var store ofre, han havde bragt, tænkte 
han. Men han havde gjort det i en god sags 
tjeneste. Han havde gjort det for fredens skyld. 
For menneskehedens skyld. Det kunne da ikke 
være spildt. Men foreløbig så det ikke godt 
ud. Ingen takkede ham. Og da slet ikke hans 
familie. De vidste knap nok, hvem han var.
Han følte sig til grin. Hvorfor havde Gud ikke 
hjulpet ham? Fred på jorden var vel vigtigere 
end noget andet? Det var jo fred, som alle 
mennesker tørstede efter! Det var fred, som 
julebudskabet lagde op til. Var det ikke fred, 
englene sang om til hyrderne julenat? Hvorfor 
støttede Gud ham så ikke? Hvorfor? Hvorfor 
var tilværelsen så genstridig? 
Se nu bare hele området dernede i Israel - ja, og 
Betlehem med. Folk dernede sloges stadig og 
smed jævnligt granater i hovedet på hinanden. 
Fuldstændig ligeglade med, om det var jul, 
eller hvad det var.
Han blev fornærmet. Både på Gud og på 
tilværelsen. De levede ikke op til hans 
forventninger. Han lukkede sig inde. Blev 
mut. Han var ikke til at slå et ord af. Og når 
det endelig lykkedes for nogen at få ham til at 
sige noget, var der kun vrede i hans hjerte og 
vrantne ord i hans mund.
En skønne dag kørte han ind i et vejtræ. Måske 
var han faldet i søvn, mens han kørte hjem fra et 
af sine sene møder. Og måske havde han taget 
for mange af pillerne, der skulle dulme hans 
afmagtsfølelse. Selv kunne han intet huske.
Da han vågnede op, sad hans kone ved siden 
af ham.

”Hvad er der sket,” spurgte han.
”Du kørte ind i et træ ved vejen,” svarede hun.
”Og du er her,” sagde han.
”Ja,” sagde hun, ”jeg er her.”
”Mon freden er kommet?” spurgte han.
”Den har været her hele tiden,” sagde hun.
”Jeg troede det ikke,” sagde han.
”Nej,” sagde hun, ”du troede det ikke.”
”Det har vist været en blandet fornøjelse at 
være gift med mig,” sagde han.
”Det har overhovedet ikke været nogen 
fornøjelse,” sagde hun.
”Men du er her,” sagde han.
”Ja,” sagde hun, ”jeg er her”.
Han blev tavs. Det kørte rundt i hans 
mørbankede hoved. Her sad hun hos ham. 
Hendes trofasthed havde han været ligeglad 
med, og dog blev hun ved med at være trofast. 
Hendes kærlighed havde han overhovedet 
ikke regnet for noget. Alligevel sad hun hos 
ham. Han begreb det ikke. Men han fik en fred 
i sindet, han aldrig før havde kendt til. En fred, 
der næsten gjorde ham glad - og taknemmelig.
Den virkelige fred til at leve i, den havde været 
der hele tiden. Han havde blot ikke ænset den, 
ikke turdet gribe den. Den blev født julenat. 
Den nat, da Gud blev menneske og stillede sig 
ved vi menneskers side - og blev der. I tykt og 
tyndt. Gud forlod sin himmel og gav sig selv 
hen til sin verden.
Det var dér, det begyndte. Forstod han nu. Den 
verden, som han var kommet til at foragte - 
den verden, som han i sit hovmod havde villet 
indrette efter sit eget hoved - den udleverede 
Gud sig til.
Hvilken dristighed. Hvilken kærlighed. Her, 
tænkte han, blev freden rakt til at leve i en 
ufredelig verden, og til at være os til tro. Lige 
midt i det hele.
Den fred havde han ikke troet på. Den synede 
jo heller ikke af noget. Der var intet storladent 
ved den. Ingen magt i den. Han havde foragtet 
den og gjort nar ad den.
Han havde kun troet på sit eget fredsprogram. 
Det synede af noget. Det havde kraft i sig. Det 
var der magt i.
Men han var ikke så sikker mere. Nu stod 
det ham efterhånden mere og mere klart, at 
kærlighedskraften kom fra det værgeløse barn 
i stalden. Hvor mærkeligt.
Så hørte han sin kone rumstere.
”Se,” sagde hun, ”her er varm suppe til dig.”
”Tak,” sagde han.

Glædelig jul til jer alle.
Amen2



Nu har piberne på vores dejlige orgel i 
Ansgarskirken fået en anden - og bedre - 
lyd. Alle orglets mange hundrede piber har 
været pillet ned, vasket og renset, og nu er 
hele molevitten så blevet samlet igen, og 
piberne er hver og én blevet stemt af de 
dygtige orgelreparatører.
Under hele dette kolossale arbejde har vi 
benyttet os af el-flyglet, som har gjort det 
glimrende, men det bliver selvfølgelig 
aldrig det samme, som når vores organist, 
Conny Cold, kan åbne for sluserne og sende 
lovsangen afsted med brusende orgeltoner. 
Søndag den 19. november kunne Conny Cold 
så atter sætte sig ved orglet, og sikke en fest 
det blev. Som præludium fik vi organisten og 
komponisten Jesper Madsens vidunderligt 
smukke stykke over ”Se, nu stiger solen”, 
og undervejs fik vi blæst frisuren tilbage på 
plads, når Conny satte trompetstemmen til i 
sidste vers af et par af gudstjenestens salmer.
Kom selv og hør, om I kan høre forskel. Og 
glæd jer ikke mindst til julens gudstjenester - 
men kan I ikke vente så længe, er I mere end 
velkomne til at kigge indenfor, f.eks. 3. søndag 

i advent, hvor vi har gudstjenesten ”De 9 
læsninger”, hvor både årets konfirmander 
og vores fine Ad Hoc Kor medvirker. Det er 
søndag den 17. december kl. 10.00.

Stort høstoffer
Ved høstgudstjenesten søndag den 1. 
oktober samlede vi ind til foreningen ”Skjult 
nød på Mors”. Og det var med stor glæde, 
at vi efterfølgende kunne sende 2050 kroner 
til organisationen, der tager sig af at uddele 
både gaver og julemad til det desværre støt 
stigende antal familier, der har behov for en 
hjælpende hånd i forbindelse med højtiden.
Vi takker alle for bidraget.

Orgel igen for fuld udblæsning
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Hvad: Hellig 3 kongers møde
Hvornår: Søndag den 7. januar kl. 14.00
Først: Gudstjeneste i Ansgarskirken ved Ole  
Kobbelgaard
Derefter: Foredrag i Præstegården ved Kurt 
V. Andersen
Årets Hellig 3 kongers møde forløber en 
smule anderledes i år, end vi har været vant 
til fra tidligere år. 
Selve dagen falder i 2018 på lørdag den 6. 
januar, men vi skyder festen til dagen efter, 
søndag den 7. januar, hvor vi begynder med 
gudstjeneste i Ansgarskirken kl. 14.00 med 
Ole Kobbelgaard som prædikant.
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen 
og får vores kaffe med lidt af de tiloversblevne 
kager og godter fra julen, hvorefter 
vi skal høre et foredrag med tidligere 
højskoleforstander og valgmenighedspræst 
i Bøvling, Kurt V. Andersen.
Kurt vil tage os med ind i den svenske 
forfatter og instruktør Ingmar Bergmans 
forfatter- og familieunivers, og helt præcist 

skal vi denne høre om Bergmans bog ”Den 
gode vilje”, der siden også blev filmatiseret 
og fandt vej til biograflærredet.
Bergmans var inspireret af adskillige store 
forfattere, og blandt hans foretrukne var 
Moliére, Ibsen og ikke mindst August 
Strindberg. Det var Henrik Ibsen, der skrev 
de kendte linjer, som passende kunne stå 
som overskrift over Bergmans tilgang til at 
skrive bøger som ”Den gode vilje”:
”At leve - er en krig med trolde /
i hjertets og hjernens hvælv. /
At digte - det er at holde /
dommedag over sig selv.”
Glæd jer til en dejlig eftermiddag med en 
stor fortælling - og en god fortæller. Alle er 
naturligvis velkomne, og der er gratis entré.

Hellig 3 kongers møde 
i godt selskab
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Af Ole Kobbelgaard

Hvad: Foredrag i præstegården
Hvornår: 
onsdag 7. februar kl. 19.30 
Annelise Søndengaard 

mandag 12. marts kl. 19.30 
Ole Kobbelgaard.
Hvor: Præstegårdens konfirmandstue
Entré: Ingen, det er gratis, og vi laver kaffen 
til jeres medbragte brød

Frimenighedens første tre foredrag i 2018 
kommer til at stå i de store fortællinger og 
litteraturens tegn.
Vi begynder allerede til vores Hellig 3 
kongers møde søndag den 7. januar, hvor 
Kurt V. Andersen besøger os i præstegårdens 
konfirmandstue efter gudstjeneste kl. 14.00 
med et foredrag om Ingmar Bergmans 
selvbiografiske bod ”Den gode vilje”. (se 
omtale andetsteds i bladet)
Onsdag den 7. februar, altså præcis en 
måned efter, kommer hjælpepræst i Klim 
Valgmenighed og underviser på såvel 
Teologi for Lægfolk som Pastoralseminariet, 
Annelise Søndengaard, Lild Strand, og 
holder et foredrag om amerikansk litteratur. 
Som oplæg til sit foredrag har Annelise sendt 
følgende beskrivelse: 
”Det amerikansk samfund både fascinerer 
og skræmmer os - ikke mindst i disse tider, 
hvor landet ledes af en præsident, der ikke 
ligner nogen af sine forgængere og træder 
mange nye stier. 
Vi har en formodning om, at vi ligner de 
almindelige amerikanere, at vi har mange 
ting til fælles. Alligevel ser vi et samfund 
med ufattelig megen vold og et monstrøst 
forhold til våben. Hvad er det, der har skabt 
og dannet disse mennesker?” 
Tre amerikanske forfattere har givet et 
bud, der hver især kan ses som et opgør 
med den gængse - og stærkt glorificerede - 
cowboymyte. Den første er John William, der 

i 1960 skrev bogen ”Butchers crossing”. Den 
næste er Cormac McCarthy med ”Blodets 
meridian” fra 1985, og endelig Philipp 
Meyer: Sønner fra 2014. 
”Det er vild og voldsom litteratur, man 
fristes til at sige mandelitteratur”, slutter 
Annelise sin foromtale af sit foredrag, som 
alle er velkomne til.
Og mandag den 12. marts går jeg selv om 
bag talerstolen i konfirmandstuen for at 
holde foredraget ”Himmel og helvede - stille 
flyder tidens flod”.
Ikke mindst de norske forfattere har påkaldt 
sig berettiget opmærksomhed de senere år. 
Det lader til, at vore nordiske brødre mod 
nord kan producere forfattere i verdensklasse 
i én lind strøm. Denne aften dykker vi 
ned hos et par af dem, der har skrevet sig 
længst ind i hjertet på undertegnede, nemlig 
Kjell Askildsen, der vil være ukendt hos 
mange herhjemme, og Per Petterson, der 
fik et stort, internationalt gennembrud med 
romanen ”Ud og stjæle heste” om en drengs 
livsafgørende sommer til fjelds med faderen.
De to nordmænd vil blive sat op imod 
islændingen Jon Kalman Stefansson og vores 
egen Peter Seeberg, for de fire deler et unikt 
talent i deres måde at skrive på.
Kom selv og hør, hvad det mon kan være!
Også til denne aften er alle velkomne, 
der er gratis entré, og vi serverer kaffe og 
the til jeres medbragte brød eller kage.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Livtag med tilværelsen 
- litteraturaftener i 
præstegården

Foredrag:



Mandag den 15. januar kl. 19.30
”Blandt mænd og får” 
89 min., Island 2015

Forårets første film er islandsk.  I en isoleret 
dal bor de to brødre Gummi og Kiddi i hver 
deres hus. De passer hver deres fårebestand, 
som de har fremavlet og forædlet gennem 
generationer. Men selvom de altså har far og 
mor og en barndom til fælles  og deler såvel 
arealer som levevis, ja så har Gummi og Kiddi 
ikke talt sammen længe -  i hele fire årtier. 
Da en sygdom pludselig rammer Kiddis får, 
beslutter de veterinære myndigheder, at alle dyr 

i området skal aflives for at begrænse smitten. 
Men de to stædige mænd giver selvfølgelig 
ikke op så let. Hver især - og hver på sin måde – 
forsøger de at afværge katastrofen: Kiddi med 
sin riffel og Gummi med sin forstand.
Mens myndighedernes dødspatrulje hastigt 
kommer nærmere, er brødrene nødt til at 
samarbejde for at undgå den forestående 
udryddelse af deres hæderkronede fåreslægt – 
men såmænd også af dem selv. 
”Blandt mænd og får” er en fortælling om to 
brødres hvinende had til hinanden, om deres 
dybe kærlighed til hver deres fåreflok… og om 
et pludseligt skæbnefællesskab i kampen mod 
en ydre fjende.

Tirsdag den 13. februar kl. 19.30
”Nøgle, Hus, Spejl”
91. min., Danmark 2015

I en sen alder møder Lily,  spillet af Ghita Nørby, 
kærligheden i skikkelse af den jævnaldrende 
svenske charmør ”Piloten”, der bliver spillet af 
den svenske karakterskuespiller Sven Wollther. 
Lily har i mange år helt bevidst følt det rigtigt 
at tilsidesætte sig selv og sine egne ønsker i 
bestræbelserne på at tage sig så godt af sin syge 
mand, Max, som det overhovedet er hende 
muligt på plejehjemmet, hvor de bor. 
Da den livsglade, storflirtende svensker - kaldet 

piloten - flytter ind ved siden af, ender hun med 
at give efter for hans charmerende tilnærmelser, 
og hun overrumples af en uventet forelskelse - 
til stor forargelse for hendes familie. 
Lily må træffe et valg.

Onsdag den 7. marts kl. 19.30
”Virgin Mountain”
91 min., Island 2015

”Virgin Mountain” er noget så herligt som et 
islandsk, romantisk drama. Filmen handler om 
den 43-årige Fúsi, der er svært overvægtig og 
bor hjemme hos sin mor og hendes nye kæreste. 
Fúsi lever et simpelt og rutinepræget liv med et 
trivielt arbejde i lufthavnens bagagehåndtering. 
Hans sociale udfoldelser er temmelig begrænsede, 
og i stedet har han kastet sin kærlighed og helt 
store interesse på militære miniaturefigurer og 
landskaberne fra berømte slag under Den anden 

Verdenskrig.
Men da han til sin fødselsdag modtager et gavekort 
til et kursus i linedance, forandres alt. Her møder 
Fúsi nemlig den udadvendte og sprudlende Sjöfn 
(herligt navn til en heltinde), og det bliver starten 
på et særligt forhold, der lærer den indadvendte, 
kejtede mand helt nye facetter af livet.
”Virgin Mountain” er en varm og enkel historie om 
ensomme, men meget forskellige mennesker, der 
får noget godt ud af hinanden. 
Instruktør på filmen er islandske Dagur Kári, og 
han modtog fortjent Nordisk Råds Filmpris for den, 
ligesom filmen blev hædret med tre hovedpriser på 
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Film i efteråret 2018
Frimenighedens hyggelige filmklub, der 
holder til i præstegårdens konfirmandstue, 
præsenterer dette forår to danske og to 
islandske film, der alle har fået fine filmpriser 
for hver deres uafviselige kvaliteter i 
deres vidt forskellige måder på at beskrive 
menneskelivets lige så forskellige dramaer, 

som de tager sig ud, når mennesket bor 
under nordlige himmelstrøg.
Undervejs i filmen tænder vi lyset og nyder 
den medbragte kaffe og kage/brød. Alle 
er naturligvis velkomne til at sidde med i 
mørket.
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Vore afdøde medlemmer mindet på 
Allehelgens søndag den 5. november 2017:
Else Riis Fredholm, født 4. okt. 1944 i Frøslev, - død 1. november 2016 i Nykøbing M
Johannes Evald Nørgaard, født 6. januar 1943 i Frøslev,  -  død 12. november 2016 i Nykøbing M
Klara Bundgaard, født 29. juli 1931 i Erslev, - død 15. november 2016 i Nykøbing M
Kirsten Riis Søndergaard, født 22. aug. 1940 i Andrup, - død 24. december 2016 i Vils
Jens Bukh, født 20. august 1924 på Nandrup Mark i Flade, - død 3. januar 2017 i Ø. Jølby
Gunnar Nør Jakobsen, født 17. aug. 1936 i Ø. Jølby, - død 6. januar 2017 i Erslev 
Else Dissing, født 9. sept. 1930 i Havrebjerg, - død 28. februar 2017 i Ø. Jølby
Synnøve K. Larsen, født 9. nov. 1961 i Hvorup ved Aalborg, - død 21. marts 2017 i Nykøbing M
Johanne Cecilie Bak Rolighed, født 27. maj 1953 i Flade, - død 22. april 2017 i Ø. Jølby
Elna Odgaard Græsborg, født 8. mar. 1924 i Fjallerslev, - død 12. maj 2017 i Nykøbing
Ragna Nørgaard Christensen, født 30. juni 1928 i Mellem Jølby, død 18. juli 2017 i Vils
Peter Svane, født 10. sept. 1968 i Tødsø,- død 24. august 2017 i Nykøbing
Thyra Flint Bjerre, født 4. april 1923 i Ringkøbing, - død 2. sept. 2017 i Nykøbing M
Børge Boll, født 12. marts 1940 i Flade, - død 7. juli 2017 i Nykøbing M
Dagny Madsen, født 12. marts 1932 i Harre, Salling, - død 17. juli 2017 i Ø Jølby
Tage Jensen, født 11. marts 1930 i Brund, Thy, - død 20. juli. 2017 i Nykøbing M
Preben Bak, født 31. maj 1951 i Vang, Thy - død 21. august 2017 i Tødsø
Eva Mortensen, født 17. januar 1930 i Tøving, - død 31. august 2017 i Ullerup
Harald Søndergaard, født 16. juli 1924 i Outrup, - død 21. oktober 2017 i Ø. Jølby
Hans Peter Nielsen, født 22. april 1929 i Redsted, - død 25. oktober 2017 i Ø. Jølby

Æret være deres minde!

Mandag den 16. april kl. 19.00
”9. april” 
89 min. + 30 min., Danmark, 2015

I filmen ”9. april” er vi ved den dansk-tyske grænse 
den nat i 1940, hvor nazisternes styrker invaderer 
fra syd. Danmark er i krig, og for at bremse 
overmagten sendes en dansk fortrop bestående af 
cykel- og motorcykelafdelinger i felten. 
Sekondløjtnant Sand og hans deling skal som de 
første møde fjendens kampvogne og overlegne 
militære magt. Alligevel kæmper de danske 
soldater en indædt kamp for fædrelandet. 
I 2015, hvor filmen er fra, var det 75 år siden, at 
Danmark blev besat af Tyskland. ”9. april” er 
angiveligt en realistisk skildring af de højspændte 
timer, inden de danske myndigheder kapitulerede 
– hvilket som bekendt blev indledningen til fem 
års tysk herredømme. 

Den måske mest efterspurgte danske skuespiller 
de seneste år, Pilou Asbæk, spiller hovedrollen 
som Sand, der leder den håbløse mission, mens 
andre af de nyere, folkekære navne som Gustav 
Dyekjær Giese og Lars Mikkelsen også er at finde 
på rollelisten.
Filmen er instrueret af debutanten Roni Ezra, der 
høstede stor ros for sin første spillefilm, der bliver 
forårets sidste i konfirmandstuen.



Kirkelige handlinger i Ansgarkirken
Døbte:
09/09: Mille Marie Jensen, datter af Camilla Kristensen og Rasmus Jensen, Nykøbing
08/10: Helle Sandal Vestergaard, datter af Karin Sandal Hansen og Steffen Vestergaard Hansen, Solbjerg
05/11: Johanne Petrina Krog Madsen, datter af Georgina Petrina Pullen og Jesper Krog Madsen, Vils
12/11: Peter Vester, søn af Janni Sinding Krog og Thomas Vester, Sundby

Begravede/bisatte:
25/08: Preben Bak, Tødsø
07/09: Eva Mortensen, Ullerup Mark
04/11: Hans Peter Nielsen, Øster Jølby
04/11: Harald Søndergaard, Øster Jølby
11/11: Jørgen Kresten Hedegaard, Øster Jølby

Menighedsråd og ansatte ved Ansgarskirken
Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev tlf. 97 74 00 40
mail: jr-musik@get2net.dk mobil 25 40 48 25 
Kirsten Dal: Næstformand, Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nyk. M.       tlf. 97 75 13 67
mail: krogsdal@pc.dk mobil 24 64 22 67 
Birthe Heide Sørensen: Kirkeværge, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev       tlf. 97 74 04 09
mail: birthe_heide@hotmail.com mobil 40 44 77 09
Maybritt Aachmann: Protokolfører, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev       tlf. 97 74 17 52
mail: fam@aachmann.dk mobil 29 29 65 46
Lisbeth Sandal Byskov: Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev tlf. 97 74 02 41
mail: byskov-mors@jubii.dk mobil 20 15 52 82
Lita Houmann: Smedebjergevej 98, Vejerslev, 7980 Vils mobil 28 43 00 96
mail: lita@houmann.dk
Erling Thøgersen: Høstvej 8 7900 Nykøbing M  mobil 40 31 82 43
mail: erlingthoegersen@gmail.com
Jørgen Bruun Christensen: Mosegårdsvej 10A 7900 Nyk.  mobil 20 21 79 64
mail: joer3558@gmail.com
Marianne Laursen: Stenhøjvej 23 Bjergby, 7950 Erslev  tlf. 97 74 13 13
mail: marianne@galtrup.dk mobil 30 56 78 55

Ole Kobbelgaard: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev tlf. 97 74 10 14
mail: olekobbelgaard@gmail.com mobil 30 64 21 25
Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy  tlf. 97 94 81 27
mail: Ka.Mo@live.dk mobil 24 42 31 49
Mogens Foldager: Forretningsfører, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev  mobil 30 64 65 93
mail: morsoefrimenighed@gmail.com
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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Gudstjenestetider for Morsø Frimenighed
Ansgarskirken, Ø. Jølby, dec. 2017 - feb. 2018

Søndag 03. dec.  10.00 01. søn. i advent (OK), kirkebil
Søndag 10. dec.  10.00 02. søn. i advent (KM)
Søndag 17. dec.  10.00 03. søn. i advent (OK) 
      De 9 læsninger, kirkebil
Søndag 24. dec.  14.30 Juelaften I (OK)
Søndag 24. dec.  16.00 Juelaften II (OK)
Mandag 25. dec.  10.00 Juledag (OK), kirkebil
Mandag 01. jan.  16.00 Nytårsdag 2018 (OK), kirkebil

Søndag 07. jan.  14.00 Hellig 3 Konger (OK), kirkebil
Søndag 14. jan.  10.00  2. søn. e. hellig 3 kong. (KM)
Søndag  21. jan.  10.00 3. søn. e. hellig 3 kong. (OK)
Søndag  28. jan.  19.30 Søndag Septuagesima (OK)

Søndag  04. feb.  10.00 Søndag Seksagesima (KM)
Søndag 11. feb.  10.00 Fastelavns søndag (OK), kirkebil
Søndag 18. feb.  10.00 1. søndag i fasten (OK)
Søndag 25. feb.  19.30 2. søndag i fasten (OK)

Søndag 04. marts  10.00 3. søndag i fasten (OK)
Søndag 11. marts  10.00 Midfaste søndag (OK)
Søndag 18. marts  10.00 Mariæ bebudelse (KM), kirkebil
Søndag 25. marts  19.30 Palmesøndag (OK)

Prædikanter:  Ole Kobbelgaard (OK)
   Kaj Mogensen (KM), hjælpepræst
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