Gudstjenester & koncerter
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Søn. 11. sept.: 16. s. e. Trinitatis
10.30 Dragstrup m. dåb.

Søn. 20. nov.: Sidste s. i kirkeåret.
10.30 Frøslev

Lør. 17. sept. Dåbsgudstjeneste
10.30 Frøslev m. 2 dåb.

Fre. 25. nov.: Krybbespil.
14.00 Frøslev m. børn fra Majgården.

Søn. 18. sept.: 17. s. e. Trinitatis
10.30 Frøslev m. 2 dåb.

Søn. 27. nov.: 1. s. i advent.
9.00 Dragstrup v. Sunesen

Søn. 25. sept.: 18. s. e. Trinitatis
10.30 Outrup. Høst.

Søn. 4. dec.: 2. s. i advent.
10.30 Outrup. Juniorkonfirmander
19.00 Mollerup. Ni læsninger.

Ons. 28. sept.: Høst.
19.00 Dragstrup. Harmonika-musik.
Søn. 2. okt.: 19. s. e. Trinitatis
14.00 Mollerup. Efterårsmøde. Leif
Kristiansen. Inkl. kaffe og foredrag.
Onsdag. 5. okt.: IM Oktober-møde
19.00 Frøslev. v. Erik Lunde, Struer
Søn. 9. okt.: 20. s. e. Trinitatis
10.30 Frøslev m. dåb.
Søn. 16. okt.: 21. s. e. Trinitatis
10.30 Outrup
Søn. 23. okt.: 22. s. e. Trinitatis
14.00 Dragstrup v. Sunesen
Søn. 30. okt.: 23. s. e. Trinitatis
10.30 Outrup. BUSK m. spejderne.
16.00 Frøslev BUSK m konfirmander
Søn. 6. nov.: Alle Helgens søndag.
10.30 Mollerup. Festgudstjeneste.
14.00 Dragstrup. Mindegudstjeneste.
Søn. 13. nov.: 25. s. e. Trinitatis
14.00 Teatersalen. Limfjordsvej 95.

Jule-koncert: Se næste kirkeblad.
Søn. 11. dec.: 3. s. i advent.
9.00 Frøslev v. Sunesen
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Kirkebladet
Efterår 2016
HØR menighedsrådets beretning og tanker om fremtiden.
Desuden vil der blive orienteret om det forestående valg.
Der vil på mødet sikkert blive opstillet en kandidatliste.

Der er menighedsrådsvalg
til efteråret.

Tirsdag 13. dec.: Adventsfest.
18.30 Frøslev m. Luciaoptog.
Søn. 18. dec.: 4. s. i advent.
10.30 Elsø
14.00 Dragstrup. Syng julen ind.

På landsplan lægges der op
til orienteringsmøder
13. september.

Lør. 24. dec.: Juleaften
11.00 Frøslev
14.00 Dragstrup
15.15 Mollerup
16.30 Outrup

Vi følger denne opfordring
og indbyder til orienteringsmøde i konfirmandstuen
Elsøvej 250 kl. 19.30

Søn. 25. dec.: Juledag.
10.30 Dragstrup
Man. 26. dec.: 2. Juledag.
9.00 Outrup v. Sunesen
Lør. 31. dec.: Nytårsaftensdag.
14.00 Frøslev. Med champagne.
Hvor intet er angivet prædiker P. Noer

Rørt af Gud. (s. 2)
Spejdernes 40 års jubilæum (s. 3)
Filippinerne i ord og billeder (s. 3)
”Alle kirker synger” (s. 8)
Dåb, vielse & begravelser (s. 9-10)

Klubbernes programmer (s. 3-5)
Efterårsmøde (s. 5)
Hjælp forfulgte kristne (s. 8)
Cool Teens Sommerskole (s. 6-7)
Personnøglen (s. 11)

NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de fire kirker.
Kirkebilen bestilles dagen før
hos Midtmors Taxi på tlf. 9776 7676

www.frøslev-pastorat.dk
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Præstens spalter

Rørt af Gud
Ved kirkefestivalen i Nykøbing i sidste
uge hørte jeg Charlotte Rørth fortælle.
Hun har skrevet bogen: Jeg mødte Jesus.
Hun kan ikke forklare det fornuftmæssigt, men er ikke i tvivl om virkeligheden af sit møde med Jesus.
Hun oplevede sig elsket af Gud.
Når vi erfarer den åndelige virkelighed,
når vi røres af Gud og lever på det - bliver vort hverdagsliv også meget større.
Charlotte Rørth vil gerne opmuntre til at
der tales åbent om troen, - at der bliver
ytringsfrihed i talen om tro – også i
hjemmene, hvor talen om tro desværre
nogle steder ties ihjel, hvis en i familien
ikke vil tale om det.
Mercy Ships.
Senere samme aften så jeg, optaget fra
TV, programmet ”Størst” med Peter Ingemann, hvor han besøgte verdens største hospitalsskib Africa Mercy, den tidl.
danske DSB færge Dronning Ingrid.
På skibet arbejder mange frivillige, samtidigt med at de selv betaler for kost og
logi. De gør det for at hjælpe medmennesker i fattige lande, som ved operationer på skibet og i land kan komme til at
fungere igen i lokalsamfundet. En læge
havde boet på skibet 10 år og udført ca.
10.000 operationer - uden at få løn.
Organisationen Mercy Ships arbejder ud
fra den kristne næstekærlighedstanke.
Mange folk sender donationer - andre
arbejder frivilligt på stedet. Og det er
Gud der æres!
Peter Ingemann - og mange af os TVseere blev meget rørt. Peter Ingemann
var mere bevæget over dette, end hvad
jeg husker han har været over alt det,

han ellers har set som TV-vært i Størst.
Der hvor Guds Ånd sætter sig igennem
er livet størst!
Det sker mange steder! Og det er godt
det også bliver vist på TV!

Kirkebussen på Kulturmødet.
Mange mennesker vil rigtig
gerne tale om
tro. Det oplevede vi ved Kirkebussens
stand på Kulturmødet, hvor
vi havde 500800 på besøg.
Der blev malet
kors på staffeli,
skrevet og tegnet ”Hvad kirken betyder
for dig”, drukket kaffe, spist småkager
og talt rigtig meget om kirkelige emner
og de store livs spørgsmål.
Man røres når man taler åbnet om de
store emner i livet!
Et nyfødt barn - en fantastisk gave!
Men det der har rørt mig mest i sommer
var at Bettina og jeg er blevet bedsteforældre til Elias. Livet er en fantastisk
Gud-given gave. Og jeg har holdt så
meget fri som muligt i weekender for at
nyde det så meget som muligt - og kunne være med til hans dåb, en stor familiefestdag, hvor Gud også rørte ham.
Det giver tryghed at være i Guds hænder! Ja, det giver tryghed at være Guds
barn, som vi bliver i dåben. Når vi røres
af det og lever på det bliver det mennesker til gavn og Gud til ære!
PN.
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Personnøglen
Ansatte
Menighedsråd
Dragstrup-Frøslev-Mollerup-Outrup:
Sognemedhjælper: Arne Silkjær 51 15 95 05
Dåbsklub: Kirsten & Axel Nielsen 40 93 59 13
Frøslev-Mollerup-Outrup:
Graver Ejvind Krogh
Gravermedhj. Inga Lise Jensen

29 60 04 02
23 35 75 87

Frøslev:
Organist Vera Wolsgård
Kirkesanger Thomas Erbs

97 71 08 97
23 83 75 91

Mollerup:
Organist Henrik Mørch-Nielsen
Kirkesanger Thomas Erbs

97 76 96 96
23 83 75 91

Outrup:
Organist Henrik Mørch-Nielsen
Kirkesanger Svend Andersen
Dragstrup:
Organist Annelise R. Sekkelund
Kirkesanger Lizette Gad
Graver Anne Dorthe Riis

97 76 96 96
97 76 91 75
21 20 81 66
97 74 19 80
23 80 63 39

Præster:
Sognepræst Peter Albek Noer
23 23 10 34
Elsøvej 250, Frøslev 7900 E-mail: pno@km.dk
Fast afløser for sognepræsten
på ferie- og fridage (fredage):
Steen Sunesen, Lødderup.

97 72 18 41

Anders Holmgaard, Majgårdsvej 11
Bodil Pedersen, Vestmorsvej 54
Carl Skaarup, Vestmorsvej 26
Frank Christensen, Mårbækvej 17
Niels Bech, Læsbjerg 14
Peder Bunk, Dragstrupvej 79
Viggo Maigaard, Stenbro 8
Peter Noer, Elsøvej 250

97 74 44 44
97 76 91 53
97 74 43 93
97 74 43 17
97 74 41 71
97 74 44 90
97 74 43 72
23 23 10 34

Desuden deltager medarbejderrepræsentanterne:
Anne Dorthe Riis, Korsbakkevej 3 23 80 63 39
Ejvind Krogh, Elsøvej 159
29 60 04 02
Funktioner med honorar:
Formand:
Anders Holmgaard
Kasserer:
Bodil Pedersen
Kirkeværge: Outrup & Dragstrup:
Peder Bunk
Kirkeværge: Frøslev & Mollerup:
Carl Skaarup
Kontaktperson/Daglig leder
Peter Noer

97 74 44 44
97 76 91 53
97 74 44 90
97 74 43 93
23 23 10 34

Menighedsrådsmøder
Næste møde:
i konfirmandstuen, Elsøvej 250.
13. sept. kl. 18.00-19.00

Næste kirkeblad - deadline.
Kirkebladsudvalget udgøres af Anders Holmgaard og Peter Noer med sidstnævnte som redaktør og layout-mand.
Bladet trykkes af Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen på Mikkelsbakke, Tæbring.
Næste kirkeblad udbringes senest fre. 15. december 2016.
Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest fre. 1. december
2016 til Peter på tlf. 2323 1034 eller e-mail pno@km.dk
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Kirkelige handlinger

KFUM-spejderne i
Outrup fejrer 40 års
jubilæum 17. sept.
40 år i de grønne trøjer
Dette skal fejres med manér
lørdag d. 17. september.
Derfor vil Sydvestmors Spejderne
gerne invitere alle nuværende og tidligere spejdere, forældre,
klanmedlemmer, gamle ledere,
samarbejdspartnere, sponsorer, naboer og andre spejderinteresserede til
fejringen i Spejderhuset på Hedevej.
Dagen starter i spejderhuset,
hvor der vil være oprykning kl. 13.
Herefter vil der være en masse
aktiviteter, hvor alle kan deltage.

Øster Assels kirke 2. juli:

Jette Svenningsen
&
Kristian Svenningsen
Åghøjvej 5

Der vil blive
serveret kage
og kaffe fra
kl. 14.
Aktiviteterne
afsluttes
kl. 16.

Afdøde
Folkekirkemedlemmer, der er begravet i
pastoratet - eller stærkt knyttet til
pastoratet:

Vorde kirke 11. maj - Dragstrup
kirkegård:

Anne Mette Kudsk
Dragstrup kirke 14. maj:

Gerda Hesselager
Mollerup kirke 20. maj:

Arne Kjærgaard Drejer

Filippinerne
Filippinerne i ord og billeder ved
Malene Mosekjær Noer, der i
efteråret 2015 var volontør på et
Børnehjem i Filippinerne.
Tirs. 8. nov. kl. 19.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250.
Alle interesserede er velkomne!

IM’s Program
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- åben for alle!
Tors. 8. september kl. 19.30
Kredsmøde i Nykøbing Missionshus
Nørregade 2, v/ Preben Hansen.
Tors. 22. september kl. 19.30
Bibelstudie hos
Kirsten & Axel, Elsøvej 173
Ons. 5. oktober kl. 19.00.
Frøslev kirke v. Erik Lunde, Struer.
Derefter i konfirmandstuen v. Lunde
Tors. 6. oktober kl. 19.30.
Frøslev konfirmandstue, Elsøvej 250
v. Søren Juul Skovenborg, Hobro.
Tors. 20. oktober kl. 19.30
Bibelstudie hos
Gerda & Hans Aage, Elsøvej 171
Tors. 3. november kl. 19.30
Bibelstudie hos
Birthe & Arne, Præstegårdsvej 3.th
Tors. 17. november kl. 19.30
Kredsmøde i Nykøbing Missionshus
Nørregade 2, v/ generalsekretær Jens
Medom Madsen, Fredericia.
Tors. 8. december: Julehygge.
Konfirmandstuen, Elsøvej 250.
Kontakt: Bodil Pedersen 9776 9153
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Børne- og ungdomsarbejdet.

Juniorkonfirmander 2016-17

Konfirmander 2016-17

Et tilbud til alle pastoratets børn i 3. kl.
Det foregår skole-torsdage i Frøslev
konfirmandstue Elsøvej 250.
Vi begynder torsdag d. 27. oktober.
Desuden medvirker de ved 2 gudstjenester: Dels 4. december kl. 10.30 i Outrup med efterfølgende samling i konfirmandstuen, samt 19. marts kl. 10.30
med diplomoverrækkelse.
For yderligere information kontakt
kirke– og kulturmedarbejder

Der forventes 18 konfirmander.
Første undervisningsdag er tirs. 13.
september kl. 7.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250.
Der bliver konfirmation flg. dage:
Dragstrup: lør. 6. maj kl. 10
Outrup: søn. 7. maj kl. 10
Frøslev: Bedefredag 12. maj kl. 10
Mollerup: søn. 14. maj kl.10.

Arne Silkjær 5115 9505

Spejder
Spejderhuset på
Hedevej 4, Outrup.
Spejdermøde (fra. 4. kl):
Tirsdage kl. 18.30 - 20.30
Ulvemøde (2. + 3. kl):
Torsdage kl. 18.00 - 19.30
Bævermøde (0. + 1. klasse):
Torsdage kl. 18.00 - 19.30
Vi ønsker at flest mulig bliver spejdere og
får den gode oplevelse det er. Så hvis du har
lyst til være med er du meget velkommen.
Gruppeleder: Jens Martin Villadsen
2194 4134
Spejderleder: Thea Kristensen 6024 3811
Ulveleder:
Rasmus Boll
2874 1877
Bæverleder: Heidi Vester
2877 3363
For yderligere info:
facebook: Sydvestmors spejderne

Juniorklub
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Dåb

Dragstrup kirke 22. maj

Kamma Aakmenn Kjærulff
Rolstrupparken

Juniorklubben BIKS

Frøslev kirke 24. juli:

mødes i konfirmandstuen,
Elsøvej 250, på onsdage
kl. 19.00 - 20.30 i ulige uger:

Marie Poulsen Kær
Elsøvej 222

14. sept. NB. 18.45.: Vi besøger ”Den gyldne måge”.
28. sept.: I Jesu fodspor - I.
12. okt.: Besøg af Randi.
26. okt.: I Jesu fodspor - II.
9. nov.: NB: 18.15: Bowling
23. nov.: Jule-hygge.
11. jan.: Opstart efter ferie
Ledere:
Axel Nielsen, Frøslev
4093 5913
Bodil Pedersen, Outrup
2264 0193

Frøslev kirke 24. juli
Frøslev kirke 10. juli

Freja Emilie Iversen
Elsøvej 204

Celine Hougaard Greier
& Laura Hougaard Thisted
Vestmorsvej 35
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Hjælp forfulgte
kristne
Hjælp medmennesker i nød
i bibelens lande.
Aldrig har Mellemøstens
kristne-og deres naboer-haft
større behov for omsorg og
vores hjælp end NU.
I 4-5 år har de været mål for
forfølgelse fra mange sider i
Syrien og Irak.
Synne Garff kan fortælle
om umenneskelige levevilkår for tusinder af børn og
voksne i de lejre, hun har
besøgt i Syrien og Jordan.
Som formand for Bibelselskabet opfordrer hun til at vi
kristne menigheder bidrager
med hurtig hjælpfortvivlelsen vokser for hver
dag.
Hun beskriver gribende sine
oplevelser blandt traumatiserede mennesker i
"Bibelens verden" som jeg
fik til uddeling i vore sogne
og til vores pastoratsråd.
I kan finde bladet i kirkens
våbenhus eller få det af mig.
Ring eller få en snak efter
Gudstjenesten og få meget
mere at vide
Svend Andersen, Outrup,
97769175

Opslagstavlen
Alle kirker synger
Det fælles provstiprojekt Alle kirker synger
er en vældig succes.
Normalt deltager der 70 - 120 disse aftener,
hvor man hører lidt om den aktuelle kirke,
samt synger noget og får en dejlig forfriskning.
Tirs. 6. sept. 19-21: Ejerslev
Ons. 26. okt. 19-21: Nykøbing

Efterårsmødet 2. okt. kl. 14
Årets gæst til det traditionsrige Efterårsmøde er
tidligere chefredaktør på Morsø Folkeblad, Leif
Kristiansen.
Han prædiker først ved gudstjenesten i Mollerup
kirke kl. 14.00.
Efter kaffen i konfirmandstuen underholder han Trubaduren fra Glyngøre - med egner viser og
fortællinger.
Alle interesserede er meget velkomne!

Ældreklubben

Fri Entre! Vel mødt til alle interesserede!

Teatersalen 13. nov.
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Vi mødes mandage 14.30 - 16.45 på Frøslev Skole
26. sept.

Høstfest - v/ Eske Engholm

3. okt.

Marmonikamusik – v/ Arne Lauritsen m.fl.

10. okt.

Udflugt til Doverodde.
NB: Start ved Frøslev kirke kl. 14.00

24. okt.

Besøg af Diætist Mette Pilgaard.

31. okt.

Harmonikamusik – v/ Rævboerne.

7. nov.

Historiske fortællinger og myter - v/ Lise Rosendahl og
Knud Kjeldgaard.

14. nov.

”Torsdagspigerne” – v/ Lis Pedersen m.fl.

21. nov.

Vågekonerne - v/ Helle Runge og Marie Starklint.

28. nov.

Henning Bæk viser film, og vi synger adventssange.

5. dec.

Juleafslutning.

Alle som har tid og lyst er velkommen! Pris inkl. kaffebord: 25,Henning & Karen Margrete Bæk,
97 74 40 99

Hanne Krathus
75753105 / 24240064
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Cool Teens Sommerskole uge 31

Cool Teens Sommerskole i uge 31.
I uge 31 havde Sydvestmors Pastorat og Dragstrup, Frøslev, Mollerup og Outrup Pastorat som et nyt tiltag arrangeret sommerskole for børn i alderen 10-15 år under
overskriften “Cool Teens”. Og det var nogle seje børn, der under ledelse af sognemedhjælper Arne Silkjær, volontør Linda Nøhr ,samt formand for og stifter af Sudan
mark Reath Kawang Nyark i ugens løb bevægede sig rundt til flere af områdets kirker ud fra et Afrika tema. Hver morgen startede man kl. 8.00 i en af kirkerne, hvor
der blev sunget et par sange og talt om dagens program. Derefter var der praktiske og
kreative aktiviteter, der blandt andet indebar tilberedning af dagens “afrikanske” måltid. Hver dag sluttede kl.15.30.
Mandag: Vi startede dagen i Redsted
Kirke, hvor vi sang en salme, hvorefter
vi gik over i Redsted Sognegård og fik
info om ugens program. Derefter gik vi
bl.a. i gang med at lave afrikanske fodbolde, som bestod af en ballon, som
blev omviklet med en masse stofstrimler. Da boldene var færdige, skulle vi
selvfølgelig prøve at spille med dem.
Reglerne var, at man skulle spille i bare
tæer, og at man ikke måtte have lange
tånegle! Til middagsmaden skulle vi
hver især donere noget af vores daglige vandration på en halv liter vand til den fælles
madlavning. Vi fik en slags kødsovs “Assedi” med majsmel, vand, løg og hakket
oksekød og olie. Vi spillede også et spil, hvor gevinsten for at slå en sekser var en
lille smule saft til vores vand.
Tirsdag: Vi startede i Outrup Kirke. Derefter var dagens tema “langt efter vand”, så
derfor skulle vi transportere vand
fra Outrup ned til Tæbring Strand,
en strækning på ca. 5 kilometer.
Drengene bar ca. 6 liter vand fordelt i 3 spande hængende på en
vandrekæp mellem sig. Pigerne
havde to spande mellem sig med
ca. 2 liter i hver. Halvdelen af vejen prøvede de at bære spandene
på hovedet. Hele turen foregik i
regnvejr, men humøret var godt alligevel, og vi lærte en afrikansk sang undervejs. Da
vi kom ned til Tæbring Strand fangede vi krabber, rejer og småfisk til en fiskesuppe,
som vi fik til middagsmad sammen med noget afrikansk brød. Dagens spil var 10000

Cool Teens Sommerskole uge 31
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Onsdag: Vi mødtes i Tæbring Kirke. Så gik vi langs fjorden hele vejen til Dragstrup
Kirke. Den dag var det også regnvejr, så vi var lidt våde, da vi nåede frem. Vi valgte
derfor at være indenfor i våbenhuset, hvor vi også kunne lave middagsmaden, som
var en chili con carne uden carne! altså en slags bønnesuppe. Den dag lavede vi også
bolde og slangebøsser ud af gamle cykelslanger samt spillede rundbold ude på græspladsen foran kirken.
Torsdag: Dagen startede med et par salmer i Hvidbjerg Kirke. Derefter blev vi kørt
ud til spejderhuset i Outrup, så vi kunne være sikre på tørvejr. Vi startede med at lave
bål inde i bålhuset, så
det kunne være klar til
madlavningen. Vi lavede forskellige konkurrencer, hvor gevinsterne var ingredienser til
middagsmaden, som
bestod af en jordnøddesuppe med kylling.
Desuden lavede vi lysestager ud af brugte
sodavandsdåser.
Fredag: Den sidste
dag skulle vi mødes i
Frøslev Kirke. I løbet af formiddagen skulle vi gøre klar til vores afslutning om eftermiddagen, hvor vores forældre var inviteret. Vi lavede blandt andet genbrugslanterner ud af de konservesdåser, vi havde fået bønner i om onsdagen. Dåserne blev udsmykket med kristne symboler ved hjælp af hammer og søm.
Dagens menu var kødboller i karry som Reath ikke mente var spor afrikansk.
Om eftermiddagen kom vores forældre kl.13, hvor vi igen mødtes i kirken.
Vi forsøgte at lære vores forældre den afrikanske sang, som vi havde lært af Reath,
men det var vist lidt svært for dem. Arne havde lånt forskellige afrikanske rekvisitter,
som vi snakkede om brugen af.
Vi fik alle sammen en cd med billeder fra ugens forløb, inden vi
sluttede af udenfor ved bænkene
foran kirken, hvor vi fik kage, flødeboller og sodavand. Det havde
været en rigtig spændende og lærerig uge, som vi håber, der bliver
mulighed for at gentage næste år.
Med venlig hilsen Andreas Villadsen, Outrup.

