Gudstjenester & koncerter

Side 12

NB: Står der ikke personnavn ved
gudstjenesten ledes den af Peter Noer

Søn. 31. marts: Midfaste
10.30 Dragstrup
Søn. 7. april: Mariæ Bebudelse
9.00 Frøslev v. Sunesen
Søn. 14. april: Palmesøndag
9.00 Mollerup v. Sunesen
Tors. 18. april: Skærtorsdag
19.00 Outrup m. nadver
Fre. 19. april: Langfredag
9.00 Frøslev: Læsninger
Søn. 21. april: Påskedag
10.30 Outrup m. dåb
Man. 22. april: 2. Påskedag
10.30 Dragstrup
Søn. 28. april: 1. s. e. påske
9.00 Frøslev v. Sunesen
Lør. 4. maj: Frihedsgudstjeneste
19.00 Mollerup v. Sunesen
Søn. 12. maj: 3. s. e. påske
10.00 Outrup: Konfirmation.
Fre. 17. maj: Bedefredag
10.00 Frøslev: Konfirmation
Lør. 18. maj:
10.00 Dragstrup: Konfirmation
14.00 Frøslev: Vielse m. dåb
Søn. 19. maj: 4. s. e. påske
10.30 Mollerup
Søn. 26. maj: 5. s. e. påske
10.30 Outrup m. dåb.
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Tors. 30. maj: Kristi Himmelfart
10.30 Outrup m. dåb
Søn. 2. juni: 6. s. e. påske
10.30 Frøslev m. dåb.
Søn. 9. juni: Pinsedag
10.30 Mollerup m. dåb
Man. 10. juni: 2. Pinsedag
10.30 Lødderup: Pinsegospel
Tirs. 11. juni: Pilgrimsandagt.
9.00 Dragstrup

Forår 2019

Søn. 16. juni: Trinitatis.
9.00 Dragstrup v. Sunesen
Søn. 23. juni: 1. s. e. trinitatis
9.00 Outrup v. Sunesen
Søn. 30 juni: 2. s. e. trinitatis
9.00 Frøslev v. Sunesen
Søn. 7. juli: 3. s. e. trinitatis
14.00 Sogneparken v. Læsbjerg/Vestmorsvej. Frilufts + medbragt kaffe.
Ved dårligt vejr: Dragstrup kirke.

Søn. 14. juli: 4. s. e. trinitatis
10.30 Mollerup
Søn. 21. juli: 5. s. e. trinitatis
10.30 Frøslev
Man. 22. juli: Vilsund Marked
19.30 og 21.00
Søn. 28. juli: 6. s. e. trinitatis
9.00 Dragstrup v. Sunesen
Søn. 4. august: 7. s. e. trinitatis
9.00 Outrup v. Sunesen
Tirs. 6. august: Friluft. Harmonika
19.00 Dragstrup v. Sunesen

NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de fir e kir ker .
Kirkebilen bestilles dagen før hos Midtmors Taxi på tlf. 9776 7676

Konfirmandskuespillet ”De tre træer” 13. marts i Frøslev kirke. Se mere s. 2 og 9

Præstens spalter: s. 2
Nyt fra menighedsrådet: s. 3
Sang & Musik i kirkerne: s. 3
Da håbet ... kom til Outrup: s. 7
Begravelser: s. 7
Dåb: s. 10
Personnøglen: s. 11

Klubber og events: s. 4-9
Babysalmesang: s. 4
Spejderne: s. 4
Indre Mission: s. 5
Ældreklubben: s. 5
Folkekirkens Familiestøtte: s. 6
Konfirmander: s. 8-9

www.frøslev-pastorat.dk
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Side 11
Personnøglen
Menighedsråd
Ansatte

Præstens spalter:

Jeg er taknemmelig over at vær e
vokset op i et kristent land.

Der hvor Guds kærlighed bliver tydeligst er dog i Jesu død på korset.

Min kære viv Bettina og jeg har været på ferie i Thailand, hvilket er et
dejligt land med flinke folk!

I den såkaldte lille bibel (Johs. 3.16)
lyder det: ”Således elskede Gud … at
han gav sin eneste Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.”
Og i salmebogens nr. 192 vers 3 og 7
lyder det: Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden; heller
giver du end tager, ene derfor dig
behager korsets død i vores sted.
Du som har dig selv mig givet, lad i
dig mig elske livet, så for dig kun
hjertet banker, så kun du i mine
tanker, er den dybe sammenhæng.

95 % er budister, hvoraf rigtig mange praktiserer deres tro.
De giver mad til munkene og hjælper
folk, der trænger.
De gør det bl.a. - og måske især - for
at få et bedre liv - i deres næste liv.
Men deri ligger også tanken om at
mennesker ikke er lige værdifulde og
at dem, der er ramt at sygdom og
ulykker langt hen ad vejen selv er
skyld i det: De har åbenbart gjort
noget dårligt eller undladt at gøre
nok af gode ting i et tidligere liv.
Sådan kan jeg som kristen ikke se på
livet og menneskets værdi.
Som kristne ser vi, at Gud har givet
den enkelte livet - og at alle mennesker derfor grundlæggende er lige
værdifulde.
Og når vi som kristne gør gode ting
for andre, så er det ikke for at fortjene et bedre liv - et evigt liv.
Det er derimod erfaringen af Guds
kærlighed, som virkeligt iværksætter
gode omsorgsfulde handlinger.
Vi kan se Guds kærlighed i skaberværket, hvis vi da giver os tid til at
forundres over alt det skabte, og
så kan vi deri mærke Guds nærvær.

Folk i Thailand opleves som flinke
folk, hvilket især er en følge af at de
praktiserer deres tro. I lande med en
anden religion, hvor hovedparten tror
på Islam oplever mange at disse folk
ikke er så flinke som i Thailand.
Når kristen tro kommer ind under
huden på os, vil det også have indflydelse på vores levevis.
Når vi praktiserer kristen tro, hvor vi
forsager alt det onde, må kriminalitet, bagtalelse, modning og chikane
også have svære vilkår.
Har Guds kærlighed indflydelse på
os må det afspejle sig i den måde vi
lever vort liv på i omsorg for vore
medmennesker.
Med ønsket om en glædelige påske,
samt en dejlig forårs- og sommertid.

Gravere:
Frøslev-Mollerup-Outrup:
Ejvind Krogh
Dragstrup:
Anne Dorthe Riis
Gravermedhjælpere:
Hanne Vestergaard
Henning Riis

29 60 04 02
23 80 63 39
60 14 49 51
23 43 30 06

21 97 76 20
24 67 88 30
22 64 01 93
21 74 45 72
30 61 68 46
23 95 59 27
51 21 44 90
22 64 50 27
23 23 10 34

Desuden deltager medarbejderrepræsentanten:
Arne Silkjær
51 15 95 05

I hele pastoratet:
Kirke– og kulturmedarbejder:
Arne Silkjær

51 15 95 05

Dåbsklub: (ulønnede)
Kirsten & Axel Nielsen

40 93 59 13

Organister:
Henrik Mørch-Nielsen
Annelise R. Sekkelund

97 76 96 96
51 17 36 67

Kirkesangere:
Thomas Erbs
Svend Andersen
Lizette Gad

23 83 75 91
97 76 91 75
97 74 19 80

Præster:
Sognepræst Peter Albek Noer
Elsøvej 250, Frøslev 7900

Anders Holmgaard, Majgårdsvej 11
Anna Jensby, Friskolebakken 24
Bodil Pedersen, Vestmorsvej 54
Irma Drejer, Østervang 68
Karin Villadsen, Foldagervej 4
Leo Sørensen, Kjeldgårdsvej 32
Peder Bunk, Elsøvej 264
Tina Søe Hansen, Dragstrupvej 117
Peter Noer, Elsøvej 250

23 23 10 34

Funktioner:
Formand:
Anders Holmgaard
Kasserer:
Bodil Pedersen
Kirkeværge: Outrup & Dragstrup:
Peder Bunk
Kirkeværge: Frøslev & Mollerup:
Irma Drejer
Kontaktperson til de ansatte
Anna Jensby
Fmd. for Aktivitetsudvalget
Karin Villadsen
Sekretær
Tina Søe Hansen

21 97 76 20
22 64 01 93
51 21 44 90

21 74 45 72
24 67 88 30
30 61 68 46
22 64 50 27

Menighedsrådsmøde

E-mail: pno@km.dk
Fast afløser for sognepræsten
på ferie- og fridage (fredage):
Steen Sunesen, Lødderup.

97 72 18 41

De næste møder:
i konfirmandstuen, Elsøvej 250.
25. april kl. 16.30-18.00
22. maj kl. 19.00-21.30

Næste kirkeblad - deadline.
Kirkebladsudvalget udgøres af Leo Sørensen 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 lør. 20. juli 2019.
Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest man. 1. juli 2019 til
Peter på tlf. 2323 1034 eller e-mail pno@km.dk
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Fra menighedsrådet:

Dåb

Der var ikke skimmelsvamp
Det var heldigvis falsk alarm, da vi
måtte flytte en gudstjeneste af
frygt for skimmelsvampe i kirken i Mollerup. Det har arkitekten
fastslået.

Frøslev kirke 20. januar:

Outrup kirke 27. januar:

Elmer Bak Laursen

Xander van Hage Boll

Dragstrup kirke 3. februar:

Dragstrup kirke 24. februar:

Alberte Brøndum Kristensen

Ask Strand Klausen

En grim lugt, som blev konstateret
under hovedrengøring, stammede
fra råd i gulvbrædderne.
De er nu fjernet, efter at to faste
bænke i det nordvestlige hjørne er
taget ud af kirken, og heldigvis var
der nye gulvklinker på lager fra da
koret blev renoveret. Nu er der
gulvklinker over hele kirken, og
bænkene er lagt i depot. Den mugne lugt er også væk. Hvis et forsøg
med stole, som kan flyttes, når der
skal en kørestol eller en barnevogn
ind i kirken, falder heldigt ud, vil
vi søge om lov til at kassere de to
meget gamle bænke, som desværre
også var angrebet af råd.
Man skal vænne sig til, at kirken
ser anderledes ud, men vi undgik
den store reparation, og kirken har
hele tiden været åben og klar til
brug.

Side 3

Menighedsrådet arbejder med andre
spændende projekter. For eksempel bliver der nu anlagt en "urnehave" på kirkegården i Outrup, og sammen med personalet skal rådet på en lille ekskursion
til Thy for at se andre kirkegårde og kirker, inden vi laver flere projekter.
Planerne om en såkaldt aflastningsklokke i Dragstrup bliver der også arbejdet
videre med. Vi håber snart at få finansieringen på plads, så der kan blive automatisk morgen- og aftenringning fra en
klokkestabel på kirkegården.
AH

Et gulvbræt var så råddent, at det kunne rykkes
op med hænderne. Nu er de gamle bænke væk,
og det er klinkegulv, hvor de stod.

Sang og musik i kirkerne
Version 2.0 af det succesrige fælles
provsti-projekt Alle kirker synger:
”Sang og musik i kirkerne”:
Programmet begynder kl. 19.00 og varer
75 min. plus forfriskning.
Tirs. 26. mar. i Tødsø. Tema: Påske
Tirs. 30. apr. i V. Assels.
Tirs. 28. maj i Solbjerg.
Ons. 25. sept. i Mollerup.
Gratis entre og forfriskning.
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Særligt for børn og unge!
Babysalmesang

Spejderhuset på Hedevej 4, Outrup.
Spejdermøde (fra. 4. kl):
Tirsdage kl. 18.30 - 20.30
Bæver- og ulvemøde: (0. + 3. kl):
Torsdage kl. 17.00 - 18.30
Vi ønsker at flest mulig bliver spejdere og
får den gode oplevelse det er.
Så hvis du har lyst til at være med, er du
meget velkommen.
Gruppeleder: Jens Martin Villadsen
2194 4134
Spejderleder: Thea Kristensen
6024 3811
Ulveleder:
Jens Martin Villadsen
2194 4134
Bæverleder: Bente Nørgaard
2047 7245
For yderligere info:
Facebook: Sydvestmors spejderne

Vi kører pt. et forløb sammen
med Sydvestmors Pastorat i
Karby v. Birthe Silkjær.
Babysalmesang er både sang
og musik, bevægelse og rytmik for babyer, med
udgangspunkt i salmer.
En musikalsk start i livet er
dannelse for livet.
Vi vil synge og danse og
vugge salmernes stemning
med de små, så de kommer til
at opleve med sanserne.
Sang og musikkundskaber er
ingen forudsætning.
Du skal medbringe en dyne,
som dit barn kan ligge på, så
sørger vi for resten.
Hvem: Babyer fra 0 - 10
mdr. og deres forældre.
Sted: Karby kirke
Tidsrum: Ons. 9.15 - 10.00
Datoer:
3. + 17. april, som afslutter et
forløb.
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Konfirmandskuespil
Thomas Erbs havde i år skrevet et nyt
flot skuespil til konfirmanderne:
”De tre træer.”
Det første træ ville være en skatkiste.
Det andet træ ville være et kongeskib.
Det tredje træ ville være det højeste i
skoven, for at folk skulle tænke på Gud.
De blev alle fældet. Deres ønsker blev
opfyldt på en særlig måde:
Første træ blev til Jesu krybbe.
Andet træ blev til båd på Genezareth Sø.
Tredje træ blev til Jesu kors.

Jesus standser stormen

De tre træer

Fortæller - samt Jesu lidelsesvej: Via Dolorosa.

Festlige piger,
før skuespillet

Asger og Benjamin fremførte eget rapnummer

Vil du gerne med i et nyt forløb, så kontakt:
Birthe E. Silkjær,
tlf. 4015 4131, e-mail:
basilkjaer@hotmail.com
Oplys: dit eget og dit bar ns
navn, barnets alder,
dit mobilnummer, e-mail og
adresse.
Deltagelse er gratis.

Forfatter og instruktør Thomas Erbs
med alle konfirmander på scenen.

Tobias på trommer
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Konfirmationer:

Side 5

Ældreklubben

Vi mødes mandage 14.30 - 16.30 i skolekøkkenet på
Sprogskolen i Frøslev, Elsøvej 240.
1. april: Sang og musik v. Ingrid Christensen og Ingrid Stürmer.
8. april: ”Optakt til påske” v. Peter Noer i Konfirmandstuen, Elsøvej 250
13. maj: Sogneudflugt. Hjerl Hede. Afgang fra Frøslev Kirke kl. 13.
Bodil Sørger for kaffen. Spisning på Borbjerg Mølle kl. 17.30
Pris: 200,Tilmelding senest 29. april til Hanne Krathus: 2424 0064
Alle som har tid og lyst er velkomne! Pris på skolen inkl. kaffebord: 25,-

Outrup 12. maj kl. 10.00:
Jakob Relund Nielsen
Malthe Trans Nielsen

Damsgårdsvej 1
Fruergårdsvej 5

Frøslev 17. maj kl. 10.00:
Alexander Fredholm
Asger Hollænder Jensen
Johanne Bjerregaard
Katrine Beate Pedersen
Klara Sig Ager
Laura J. Østergaard Rolighed
Mathilde Noppenau Kristensen
Rikke Gilling Vangsgaard
Tobias Aagaard Christensen

Elsøvej 170
Staghøjvej 37
Plantagen 18
Fjallerslevvej 15
Elsøvej 192
Rødebro 8
Glintborgvej 4
Kildevej 16
Præstevej 6

Dragstrup 18. maj kl. 10.00:
Benjamin Futtrup Dahlgaard
Emily K. Bramstrup Christensen
Janus Graugaard Nielsen
Jasmin Graugaard Nielsen

Dragstrupvej 75
Vestermarken 15
Fjordkær 120
Fjordkær 120

Karen Margrete Bæk
97 74 40 99

Hanne Krathus
7575 3105 / 2424 0064

Bodil Pedersen
2264 0193

IM’s Program - åben for alle!
Med håb om at mange
vil være med til at gøre
konfirmationsdagene
endnu festligere ved at
hejse flagene.

Tor. 28. mar. kl. 19.30 Bibelstudie
Birthe & Arne, Fjordblik 14

Tors. 2. maj kl. 19.30 Bibelstudie
Anna & Henrik, Dragstrupvej 80

1. - 6. april: Forårsmøder på Mors
v. Brian Madsen, Vejle
Tirs. 2. april kl. 19.30:
Konfirmandstuen, Elsøvej 250

Tors. 9. maj kl. 19.30: Kredsmøde
Nykøbing Missionshus, Nørrebro 2

Tor. 11. april kl. 19.30 Bibelstudie
Gerda & Hans Aage, Elsøvej 171

Lør. 25. maj:
Indre Missions Årsmøde i Skive.

Fre. 12. april kl. 19.00:
Vi prøver at fejre påskemåltid, som
Jesus og hans disciple gjorde det.
Nykøbing Missionshus, Nørrebro 2

Søn. 16. juni: Sommertur.

Tor. 16. maj kl. 19.30 Bibelstudie
Bodil & Keld, Vestmorsvej 54

20. - 24. juni: Teltmøder i Vilsund.

Kontakt: Bodil Pedersen 2264 0193
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Folkekirkens familiestøtte.
I Morsø provsti er
det Ulla Andersen
der er ansat som
koordinator.
Hun træffes på
mobil:
51 34 11 75
og e-mail:
ufa@km.dk

Det er lykkedes for Ulla at få Folkekirkens familiestøtte godt etableres på
Mors. Hun har brugt sit store netværk
til at skaffe indgange og mange forældrevenner, der vil tage ud for at støtte
familier, der i en periode trænger en
særlig hjælp.
Folkekirkens Familiestøtte blev
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder
etableret som et udviklingsprojekt i
velafprøvede forløb for børnefamilier:
januar 2016.

Plej jeres parforhold (PREP)
Aalborg Stift var primusmotor med
eller Partjek - Forløb for jer,
6 forsøgsprovstier, deriblandt Morsø
der vil styrke jeres parforhold
provsti.
til glæde for hele familien.
Nu har det bredt sig til 3 stifter og 14 
Vejen videre efterskilsmisse
provstier.
(KIFF) - Et forløb for jer, der
Folkekirkens Familiestøtte er et tilvil have viden og hjælp til af få
bud til alle provstiudvalg i hele lanbørnene og jer selv bedst muligt
det, der ønsker at opprioritere det
igennem en skilsmisse.
diakonale arbejde og gøre næstekær- 
Sunde skærmvaner i familien
lighed konkret ved at tilbyde sogne- Et forløb for jer, der vil have
nes børnefamilier sparring og støtte
sundere vaner omkring telefotil familielivet.
ner og tablets i familien.
De provstiudvalg, der træffer beslut- Lyder det som noget I kunne have
ning om at deltage, er ejere af Folke- glæde af i jeres familie, er I velkomne
kirkens Familiestøtte.
til at kontakte Ulla for at høre nærmeDeltagelse forudsætter, at der ansæt- re om mulighederne.
tes en koordinator i samarbejde med Eller kunne du tænke dig at blive forledelsen af centeret.
ældreven kan du også kontakte Ulla.

Glimt fra sognene
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Da Haabet og Fremtiden kom til Outrup.
I efteråret 1980 var en god del af Outrups 380
beboere samlede i "Haabet", Outrup-Fjallerslevs dengang 75 år gamle forsamlingshus.
NB: ”Haabet” blev nedlagt som forsamlingshus i 1986, hvor folk gik sammen om forsamlingshuset i Tæbring fra 1894.
Jeg har på kassebånd fra festlighederne i 1980
genhørt stemmer, der kunne berette om et spirende lokalsamfund i begyndelsen at 1900tallet, hvor der i 1901 var 501 beboere.
I lokalsamfundet var der smed, bager, købmand, tømrer og rebslager med mere. Alle lå
på strædets højre side-set fra kirken. Venstre
side var Damsgaards mark.
Steen Jacobsen, der var købmandens søn fortalte om livet i byen.
Han havde tegnet kort og lavet beskrivelser
over indbyggerne. Han fortalte, at hans morfar
Johan Berg, der flettede bindegarn, og boede i
aftægtsboligen ved købmandsgården, i 1905
havde snittet kirkeskibet Haabet"
Ved restaureringen i 1975 fandtes hans seddel
i skibet:

"Dette skib er lavet som husflid og skænket til Outrup
sognekirke af den gamle 77
aarige veteran Johan Frederik Berg Den 17. august anno
1905 til minde om min kære
hustru Edel Johanne, død i
Outrup den 15. maj 1905, 72
år gammel.”
Svend Andersen

Bisættelser og begravelser
Afdøde
Folkekirkemedlemmer,
der siden
sidste
kirkeblad er
begravet i
pastoratet:

Outrup kirke 21. december:

Knud Emil Jensen
Frøslev kirke 12. januar:

Marie Pedersen
Frøslev kirke 9. februar:

Nina Marianne Nielsen
Dragstrup kirke 22. februar:

Mary Elise (Lis) Pedersen

