
Beretning for Morsø Distriktsforening for Menighedsråd. Ved Fmd. Gunhild Olesen Møller 

27. februar 2020 Kl. 20.00. (Spisning, tapas for tilmeldte kl. 19.00). 

Sted: Ørding Bygade 20. Ørding per 7990 Øster Assels. Mors 

 

Den 7. februar 2019 kl. 19.30 var vi samlet til generalforsamling i Lødderup. Det foregik i præstegården 

hos væres nye medlem i Distriktsforeningens bestyrelse, pastor Steen Sunesen. 

Der var de sædvanlige punkter på dagsordenen beretning, økonomi, valg af delegerede, mv.   

Der blev informeret om et møde den 5.  marts om Dansk Kirke i udlandet. Der var bl.a. ønske om et 

møde om liturgi, det har vi ikke haft endnu. Desuden var der ønske om et informationsmøde om 

menighedsrådsvalg. Det har vi forespurgt på i Landsforeningen for Menighedsråd, men det har ikke 

kunnet efterkommes i stedet henvises til at søge information på nettet, hvor der ligger et materiale om 

det kommende valg og de spørgsmål der kan melde sig.  

Der udbydes dog et kursus for valgbestyrelser, hvor vi er udbydere sammen med Distriktsforeningerne i 

Thy. Der var også ønske om en salmeaften. Det lavede vi i samarbejde med distriktsforeningerne Thy. 

 

I ovennævnte blev informeret om et påtænkt møde den 5. marts 2019 om emnet Dansk Sømands- og 

Udlandskirker med indlæg af præst i Hjørring Ulrik Maarup, der bl.a. har arbejdet som sømandspræst i 

Rotterdam. Vi syntes at det faldt godt i tråd med at Morsø Provsti havde opfordret menighedsrådene til 

at støtte denne organisation. Så det var lidt en overraskelse at kun få tilmeldte sig så det måtte aflyses.  

 

Det, der har krævet størst mødeaktivitet, var dog udstillingen om kirktekstiler i Heltborg Museum med 

åbning den 16. juni 2019. Margit deltog i de indledende møder med de to distriktsforeninger i Thy 

herefter tog jeg over og deltog også i flere møder. Selve udstillingen åbnedes af fhv. biskop Søren 

Lodberg Hvass. Det skete i et tætpakket lokale på museet i Heltborg. Udstillingen har været besøgt af 

3.000 hen over sommeren. Ikke alle er kommet for at se kirketekstiler, men det har været et fint 

supplement til museets øvrige maleriudstillinger, hvor Jens Søndergaard vel er den mest kendte i vores 

område. Steen Sunesens nye flotte messehagel var også udstillet. Messehagler er meget forskellige. På 

evalueringsmødet med museet efter udstillingen var der enighed om at det havde været et stort arbejde, 

men at det måske kunne komme på tale igen at lave noget fælles, men ikke i indeværende år. 

Den 29. oktober var der et fællesforedrag i Snedsted Kirke med titlen ”Den Danske Salmebog 450 år – fra 

Thomissøn til i dag. Lektor Jørgen Kjærgaard, Vestervig Kirkemusikskole og organist Hans Henrik 

Gramstrup-Larsen fra Vestervig. Der var også andre lokale medarrangører til dette arr. 

 

Morsø Distriktsforening hen over året været repræsenteret på de møder landsforeningen af 

Menighedsråd har inviteret til. Samt et stiftsmøde og et områdemøde. Den 10-12. maj var der delegeret i 

landsforeningen i Nyborg. Steen Jensen, Margit og jeg deltog.  

Der var midtvejsmøde i Odense Kongrescenter den 23. november og her deltog Margit og jeg.  

Desuden har distriktsforeningen afholdt bestyrelsesmøder. 

 

Den nærmeste fremtid.  

Der er kursus for valgbestyrelser den 18. feb. 2020 i Harring-Stagstrup Kirkecenter fra kl. 18.00-21.00. 

Tilmeldingsfristen var den 27. jan. 2020. Tilmelding til P.V. Nørgaard på e-mail poulvn@yahoo.dk 

 (Invitationen blev udsendt sammen med den første indkaldelse til generalforsamling). 

 

mailto:poulvn@yahoo.dk


Landsforeningen vil som noget nyt gå over til at afholde regionale formandsmøder som er åbne for alle 

menighedsrådsformand. De erstatter de tidligere regionale møder for formænd for distriktsforeningerne.  

Det første møde for den deltagerkreds foregår den 1. april i Nørresundby. 

 

Vedrørende økonomien har året udvist et underskud.  

Så der har ikke været råd til yderligere aktiviteter. Ærgerligt vi måtte aflyse foredraget om 

sømandskirker, annonceudgiften kom jo alligevel. 

Dels har der været afholdt mange møder i forskelligt regi og dels har der været en større udgift til 

udstillingen af kirketekstiler. Jeg synes dog at udstillingen var et godt initiativ og den første af sin art i 

vores område. Morsø Provsti var desuden med til at støtte udstillingen med et annoncebidrag. 

Der er indsendt en artikel til menighedsrådene blad om udstillingen, så må vi jo se om den får 

spalteplads. 

 

Som noget nyt har vi Morsø Distriktsforening inviteret til lidt at spise forud for generalforsamlingen. 

Prisen er kr. 100 og menuen er tapas og bagefter kaffe. Tilmelding senest den 23. februar 2020 på e-mail 

gunhildom@gmail.com Tag vel imod dette nye tiltag. I vil modtage en kvittering på jeres 

deltagerbetaling. 
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