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En yndig og frydefuld sommertid
i al sin herlighed,
den glæder og trøster så mangen en,
alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem,
og rosen rød, så dejlig og sød,
den ser du da igen.
Blandt alle disse blommer véd jeg én,
en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren,
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til,
men jeg for sandhed sige vil:
han overgår dem alle.
Ja, var jeg nu så lykkelig,
jeg kunne rosen få!
Mit hjerte brænder ret inderlig
med længsels stor attrå.
Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser,
og det ud af stor kærlighed
la'r ikke ro mig få.
Går jeg om dagen ud eller ind,
ihvor det være må,
da er du stedse i mit sind,
om natten ligeså.
Og når jeg sover sødelig,
om dig jeg drømmer lykkelig,
ret som du hos mig var.
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SIDEN SIDST
Kære trofaste refugieven,
Siden sidst er sket mange dejlige
ting her i ”Hytten”. Gæster er
kommet med hver deres personlighed og har været med til at farve
stedet. Men tiden er løbet fra os, så
vi beder jer undskylde forsinkelsen.
Vi huskede 4. maj, friheds- og
fredsfejring, til at begynde med
ved gudstjenesten i Mollerup kirke. Den var pyntet så smukt med
lys, majløv og forårsblomster.
Mollerup kirke er kendt for sin
skønne pyntning, som Anne Petersen fra Mollerup Mølle har stået
for i mangfoldige år. (Pinsedag
havde hun skænket en smuk, enkel
lysglobe med en krans af lys om
Kristuslyset og et lille gyldent kors
i toppen. Beskedent, gedigent og
smukt, som alt hvad hun laver i det
stille.) Graveren havde lavet en
halvkrans af egeblade i korbuen.
Flot!
Traditionen 4. maj med de mange
små flag fra besættelsestiden i alle
stolestaderne måtte vi undvære, da
de jo hører til i Outrup kirke. Der
kunne vi ikke være i år, så jeg ved,
flere forgæves havde været der og
så sedlen på døren om flytningen.
Men pastor Steen Sunesen forestod den fine tjeneste i Mollerup
kirke, som i øvrigt har en stor sten
i et anlæg ved indkørslen med et

digt om befrielsen, så kirken var
vel valgt, når det nu ikke kunne
blive Outrup. Henrik spillede på
det lille 4-stemmers orgel både
”En lærke letted” og Prins Jørgens
March, og både prædiken og bønner var tilpasset den særlige aften.
Som vanligt drog det meste af
menigheden (i år ca. 35) til refugiet til kaffebord med flag og blomster og dejligt bagværk, ikke
mindst fra Edels hånd, men også
lækre boller fra Else. Der blev fortalt og sunget alsang og tændt lys i
vinduerne. Jo, traditionen blev
holdt i live på refugiet for 20.
gang. Jeg savnede naturligvis at
kunne forestå gudstjenesten, men
det løb er kørt. Jeg kan ikke læse
mere og hænderne ryster. Alt har
sin tid.
Men ih, hvor har jeg været privilegeret, at jeg har måttet være
præst siden 1982 med det hav af
gudstjenester (over 3000) og de
mange kirkelige handlinger, tjenesten har medført! Og nu er vi jo
her på refugiet, og vi kunne fejre
hyggeligt 20 års jubilæum d. 11.
maj. (se artiklen s.13)
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Tæbring Kirke her overfor er
døgnåben med overnatningsmulighed. Den er udnævnt til Pilgrimskirke, og adskillige af overnatterne dér, som var på pilgrimsvandring øen rundt, er kommet på besøg her i huset. I tørketiden, hvor
åben ild blev frarådet, kom et hold
og lavede mad i refugiekøkkenet
og hyggede med os. Det var rigtig
fint. Et andet hold på 6 fra Viborg
pilgrimcenter bad om aftensmad
og rundvisning. Vi var med vores
refugiegæst 9 til middag, aftenandagt i stillerummet og efterfølgende kaffe. Det var rigtigt hyggeligt
og gæsterne var meget glade. Til
sidst sang vi ”Må din vej gå dig i
møde” før de gik til ro i kirken.
Og så dukker tanken op: Burde
refugiet blive Pilgrimscenter og
refugium?
Sidst i maj var vi til Benedicte
Tønsbergs afskedsgudstjeneste i
Karby kirke og derpå i præstegårdshave, hvor 4 store telte var
opstillet med borde og stole og
skønne blomster. Det blev
en festlig afsked med vor
afholdte præst her gennem
27 år. Hun var i øvrigt den
første, som foreslog at det
daværende plejehjem
”Søbrisen” kunne blive
den perfekte ramme om et
kristent refugium, og det
har den jo bevist.

En herlig musiker fra Odinteateret i Holstebro, og en flamencodanser sørgede for underholdning både i den tæt pakkede kirke
og senere i præstegårdshaven. Musikeren og hans harmonika førte
Benedicte og en lang, lang hale af
kirkegængere ad landevejen til
præstegården. Der var folkedans
på gårdspladsen med spillemanden
og da alle var nået frem, førte han
os under glad sommermusik til
teltene i haven. Smukke og gode
taler blev omkranset af morsomme
og fine optrin ved de to dygtige
kunstnere. Ja, det blev en mindeværdig afsked med pastoratets elskede præst gennem al refugiets
levetid, og jeg ved, en stor del af
jer har oplevet hende. En genial
prædikant, aktiv med mangt og
meget, bl. a. sammen med minikonfirmanderne og den gamle
kunstner, Astrid Grundtvig at indrette og bruge ”Skovkirken” i præstegårdens gamle hønsehus.
Ugentlige meditationsandagter i
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Karby Kirke. Oprettelse af
”Pilgrim Mors”, som længe har
måttet begrænse tilgangen til 50
”hele” pladser. En ny pilgrimspræst er trådt ind, Lene Suh Jørgensen. I det hele taget er det, Benedicte startede stort set fortsat.
Og sikke foredrag og fine arrangementer, hun havde taget initiativ til
i årenes løb, (og ofte med glæde
har vi måttet bespise og jævnligt

huse de optrædende! Slige
praktiske småting kunne
glemmes i hendes iver for at
dele store oplevelser med menigheden.) Desuden hænger –
på Benedictes foranledning modellen af Næssundfærgen
som kirkeskib i Karby. Ja,
hun vil virkelig blive savnet i
alle pastoratets 6 sogne.
Vi har naturligvis også været til den årlige, glade, menneskemyldrende Skaldyrs Festival og spist paella med både
flotte rejer og muslinger, men det
var koldt og blæsende, så i stedet
for en sejltur i skaldyrsbåden, søgte vi ind på Cafe Chr.IX til fin kaffe og kage.
Og 2. pinsedag var vi til Helligåndsfejring ved Lødderup Kirke
og oplevede to virkelig gode gospelkor samt en gedigen prædiken
ved missionær Henrik Jørgensen
til Kirkens Fødselsdag. Kirkefrokosten sørgede spejderne for, og
mange hjælpsomme hænder havde
arrangeret det hele så godt.
Vi måtte investere i et nyt pillefyr
på grund af al for mange reparationsomkostningerne ved det gamle.
Nu fungerer det hele, som det skal.
Det er nok tid at slutte, så vi vil
ønske jer hver især en velsignet
eftersommer.
Kærligste hilsner fra
Henrik og Kirsten
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PINSE
Tja! Bladet er meget forsinket,
men Helligånden er altid nær og

aktuel, så I får pinseartiklen alligevel.
Ved pinsetid spørger medierne
ofte folk, hvad pinse er for en
størrelse, og der fandt Henrik en
spøjs artikel på Nettet. En ”enkel” forklaring:
”Teologiprofessor Niels Henrik
Begrebersen forklarer pinsen, så
alle kan forstå det: ”Det er

egentlig meget simpelt, ” forklarer professoren: ”Helligånden er
det transcendentes præsentiske
realitet, der samtidig anticiperer og accentuerer den
eskatologiske forjættelse, der
er så markant til stede i inkarnationen. Så enkelt kan
det siges.” (fra Hyrdebrevet
søndag morgen. Enhver lighed med både kirkeligheden
og virkeligheden er tilsigtet.)
En anden udlægning: Vor 7
-årige bonusdatter var med i
organistens helt nye pinsemusical i Nørrevangskirken i
Slagelse, hvor spirekor og
børnekor medvirkede. Først
sang og agerede de Noas
Ark, dernæst Babelstårnet
med sprogforvirringen, og til
sidst kom sangene om pinsen, hvor det centrale var at
de optrædende boblede af
fryd ved Helligåndens komme, så meget at de kappedes om
at blæse bobler, og disse blev
pustet ud over menigheden. Jamen det var da genialt. Sangen
om pinsen var også klar for børn
og voksne, om at Helligånden
forklarede alle de svære ord og
fremmede sprog.
Jeg husker tydeligt en minikon-
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firmand, som hørte det om blæsten i salen, hvor disciplene sad
og ventede på Talsmanden og at
tunger dalede ned og satte sig på
dem. Drengen spurgte hvad der
dog var i de tunger, og jeg svarede at det var Guds kraft og
Ånd! – ”Wow!” sagde han så.
”Det var s’gu ikke så lidt!”
Grundtvig synger ”Apostlene
sad i Jerusalem og bied på Herrens time, for øren da brat det
ringed dem, som tusinde klokker
kime.
Det rørte dem alle så underligt,
det var ikke før oplevet, der taltes om dem i Himmerig, der blev
deres navne skrevet.
Der taltes om dem, som livets
ord nu skulle med kraft forkynde, om Himmel-glæden ved Herrens bord, som skulle på jord
begynde.
Da hørtes på Zion der sus og
brus, det bølgede som et lagen,
med kraft fra det høje det lave
hus opfyldtes på pinsedagen.
Da sås der tunger som ild og
glød, Guds venner de fløj i munden, på alle folks tunger Guds
ord genlød, mangfoldig, men ens
i grunden.
Så tændtes på jorden det lys fra
Gud, der haver som solen strålet, hvor levende røster Guds

julebud forkyndte på modersmålet.
Og har vi til nu på det store
ord som børnene små kun stammet, af Himmelens ild, som kom
til jord, vi har dog en gnist annammet.
Den gnist den ulmer hos os
endnu, opblusser og i Guds time,
så gladelig rinder det os i hu, at
Himmerigs klokker kime.”
Jamen det er da den mest talende og enkle pinseforklaring, synes jeg. Ordene om at ildtunger
fløj disciplene i munden giver
mening. På pinseikoner og andre
afbildninger af pinseunderet ser
man ildtunger svæve over hovederne eller direkte sidde ovenpå
disciplenes hoveder. Mændene
blev så fyldt af Guds Hellige
Ånd, at de ikke kunne sidde i
Ovensalen mere, men styrtede
ud og forkyndte om Jesus. De
mange fra fremmede lande, som
var kommet til Jerusalem, hørte
budskaberne på deres eget
sprog. Sprogforvirringen fra Babelstårnets tid var blevet opløst.
Det var Helligåndens komme og
dens sande virke. En ny tid var
begyndt. Den kristne, forkyndende kirke var skabt, og Helligånden fylder bygningerne og
menighederne den dag i dag.
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DE TRE TRÆER
Kirken i Frøslev var pyntet med
grene og kviste, og vi så en stor
skærm foran prædikestolen. Et par
mørke gardiner hang tæt i triumfbuen. Thomas Erbs skulle sammen
med årets konfirmander opføre
hans seneste skuespil: De Tre Træer. Menigheden samlede sig. Der
var denne forventningsfulde mumlen, for Thomas havde tidligere
fremført nogle af sine geniale skuespil. Normalt var han kirkesanger,
men i nogle uger havde han fungeret som konfirmandlærer.
Foran orgelet var et større sæt
trommer og andet slagtøj, og en
dreng spillede fanfare og mellemspil. Det tegnede godt, og både
voksne, børn og unge duvede i takt
til hans udmærkede spil. Han tav,
da kirkeklokken ringede sammen
og Henrik spillede et orgelpræludium. 1. sang ”Du, som gi’r os liv og
gør os glade” og så begyndte en af
konfirmanderne at fortælle om tre

fine træer på en bakke i skoven. De
strakte deres grene mod himlen.
Det ene ”træ”, lidt lavt og spinkelt,
udmalede selv hvordan han drømte
om at rumme verdens største kostbarheder, når han blev stor nok. (på
skærmen sås et fint skrin med guld
og perler) Et stort, stærkt træ drømte om at blive verdens største og
dejligste skib, som kunne medføre
de herligste varer. (Skoleskibet
Danmark viste sig på skærmen).
Det midterste træ rakte og strakte
sig og ville pege opad og vise alle
mennesker hvor prægtig Gud er.
Træerne voksede til, mens trommesættet betegnede tidens gang.
Brændehuggeren kom til det spinkle træ og sagde at det træ ville være
godt at bruge. Det var ikke for
stort. Træet jublede, for nu skulle
der naturligvis udskæres det skønneste skrin, som kunne rumme verdens største juvel. (et tømrerværksted vistes på skærmen). ”Å, nej,
hvad sker der? De ødelægger mig,
ikke et skønt skrin, bare en ussel
krybbe er jeg, og det er bare hø og
halm, jeg rummer, ikke juveler. Å,
mit liv er forgæves!” En ung mor
lagde sit nyfødte barn i krybben.
”Nu bærer jeg den største juvel,
bedre end guld og perler. Det er
Guds egen Søn.”
Trommerne beskrev mange år, og
brændehuggerne kom for at fælde
det store, stærke træ. ”Nu sker det!
Jeg skal blive et stort, stærkt skib.

Side 9

Jeg er lykkelig.” På skærmen vistes
et bådebyggeri. Konfirmanderne
bar en lille båd frem. ”Å, nej, bare
en lille tarvelig båd. Jeg er skabt til
noget bedre!” Om bord var 12
mænd, og en, som sov. Der kom
pludselig storm, oprørt sø viste sig
på skærmen. Mændene klagede sig
og var meget bange. Træet jamrede: ”Nu brækker jeg midt over.
Hvorfor skulle jeg leve?” Mændene vækkede den sovende. Han rejste sig, rakte en hånd ud og sagde
”Stille!” og det vilde hav var blikstille. ”Jeg bærer ham, som er himlens og jordens Herre! Tak, Gud!”
Nogen tid trommede, og brændehuggere kom. Træet pegede op, nu
måtte de da sanse den mægtige.

HAVEN i forsommeren
Sikken et væld af hvide blomster i år,
først på mirabellerne, så på æbletræerne og siden på de prægtige hvidtjørn . Det træ er nu 20 år og er blevet
mange meter højt. En morsom detalje
er, at da vi kom, skulle en del høje
træer lade livet i den overgroede have, så vi kunne få udsigt fra refugiet
ud over markerne. Han, som var
skovhugger og fik træet til gengæld,
spurgte så, om de ”pind”, som stod
der ikke også skulle væk. Morsingsk
kendte vi jo ikke, så jeg bejaede, at
lidt buskads og strittende kviste da
nok også burde fjernes; men jeg må
sige, jeg blev forbavset, da han fældede endnu tre store træer! ”Pind” på

Men de så kun arbejdet med at
hugge træet om. To store planker
blev tønret sammen til et kors.
”Skal jeg ikke pege mod Gud? Skal
jeg bære en sølle dødsdømt forbryder, som bliver hamret fast til
mig?” Da korset var tomt og Jesus
var opstået, sagde træet: ”Hver
gang folk ser på et stort eller lille
kors, som mig, vil de få trøst og
fred i hjertet, for Guds Søn hang
her og døde for dem og opstod for
dem til frelse for verden!”
En fanfare markerede jubelen og
at stykket var forbi. ”Du kom til
vor runde jord—” sang vi til sidst,
før postludiet. En stor oplevelse,
ikke mindst for de medvirkende.
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morsingsk er ikke småpinde i en
blyants tykkelse, men brændsels-

ske og planter. Kildens vandiris er i
blomst. Og derefter er det rosernes
tid! Rosenpragten er i gang, og her
dufter alle vide vegne. Den store
rosenbusk er tung af fyldte blomster
og bøjer sig helt ned mod jorden.
Flere næsten voksne solsorteunger
har ligget døde i græsset. Måske
faldt reden ned i en af de senere
storme her mod NV Danmark, eller
de emsige husskader eller skovduer
har medvirket til solsorteforældrenes undrende sorg. I alle udhusene
har været reder med unger, både
solsorte, svaler, stillidser og en
slags spurve. Mejserne er i redekasserne og præsenterer ungerne for
træer! Ja, det sprog har ofte drillet
terrassens fuglekugler. I år gav vore
os østdanske øboer! Et par helt små sønner en herlig gave til Mors Dag,
tjørnekviste stod ved den ene lave
nemlig et foderhus til småfuglene.
stub, og det er en af dem, som nu
Den ældste søn var i telefonen, da
står så flot. De øvrige mærkede nok jeg så en flot husskade danse hen
hakkejernet.
over den store vinduesrude, som
Her i slutningen af maj stråler ha- skærmer terrassen mod øst. På muven med rhododendron i alle afren hang en mejsekugle, som den
skygninger. Den hvide var udsprunget til 4. maj og pyntede smukt på
de kongeblå nervøse fløjlsduge. For
et par og tyve år siden fik jeg den til
Mors Dag af min ældste, og den er
stadig i blomst. Dejligt! Ja, alle havens vækster har deres egen historie, som hvert år minder os om så
én, så en anden af vore kære, både
familie og venner, både de nulevende og dem, som er gået forud til den
evige glæde.
Biodiversiteten er vi vågne for! og
de mange skønne blomstrende bu-
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er tag over terrassen, for regnen er
jo dukket op mange gange. Om natten sidder de alle seks på den gamle
vinstok, men ungerne styrter af sted,
når jeg kommer, indtil jeg igen har
givet dem mad, for så vender de
højt pippende tilbage.
Duerne har fået unger, og det er
morsomt at lytte til deres blidt kurrende vuggeviser for ungerne, ind
imellem den velkendte meddelelser,
afsluttet med et punktum. På spidsen af tagrygningen sidder en solsort og synger til første præmie.
Nu er træerne ikke bare mørke,
men virkelig grønne at se, himlen er
så blå og terrassens mange blomster
stråler af dejlige farver , takket være
store fugl hev løs og stak af med.
min ”Grå Stær” operation. Der er
Det medførte, at sønnerne blev eni- noget med mig og fugle! men sikge om denne dejlige gave. En mejse ken en forskel! Hvor det er herligt.
skældte lidt ud over at dens yndTænk, at Gud sendte inspiration til
lingskugle var næsten tom, men jeg lægevidenskaben, så de har opfunfik øjenkontakt og pegede så på den det det særlige apparat til at indsætog fuglen så mig pege roligt hen på te en klar linse i folks øjne i stedet
det nye foderhus. Forsøgsvis fløj
for de tågede. Ham være priset!
den så derhen og nød maden i høje
toner. Andre fulgte dens eksempel,
så freden er genoprettet for de små
fjedrede venner, som ikke er ret
bange for mennesker, men tør fouragere mindre end en halv meter fra
os. Nu, hvor vi ikke mere har de
dejlige høns, er de en ekstra glæde
at iagttage og snakke med. Forleden, da jeg sad på terrassen, kom en
hel familie, far, mor og fire store
unger. Det er en af småfuglene, jeg
ikke før har set, men de nyder at der
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DANNEBROG
Vort smukke flag vajer både i fest og sorg, som signal om medleven, eller
markering af en særlig dag.
Ved 800-året for vor fanes opståen, flagede forbavsende få
private. Et klogt menneske foreslog at det givetvis skyldtes at
politiske yderligtgående lod til at
have taget patent på folkets fælles symbol. Trist. Men i Nykøbing samledes fanebærerne fra
mange foreninger, spejdere,
hjemmeværnsfolk og nogle flere
og festligholdt Valdemarsdagen i
rødt og hvidt. Vi er nok endnu
mange, som husker hvordan vi
fra skolen skulle gå rundt på bestemte ruter og sælge små Valdemarsflag.
Her på Mors verserer det rygte,
at det i 1219 var Ridder Niels fra
Vejerslev, som greb fanen, da
den dalede ned fra himlen. De er
beskedne her på øen og det er
nedværdigende at prale, hvorfor
sagnet godt kan have sin rigtighed.
Det er en dejlig tradition at vi flager, når der er gudstjeneste og sætter
ekstra flag op ved barnedåb, konfirmation, bryllup og højhelligdage. Ved
begravelser og landesorg er de naturligvis på halv stang. Det hvide kors
erindrer os om det kors, vi i dåben blev tegnet med. Dannebrog er vort
fælles symbol.
Vi, som har været bosat i udlandet, fik nok tårer i øjnene, når vi så Dannebrog, især, når det var umuligt at vende hjem til Danmark. Men det var
dog morsomt på TV at se de mange estere, som ved Dronningens besøg
15. juni, viftede med vort flag, selvom de engang havde tabt krigen imod
vort erobringstogt, hvor flaget viste sig som vor fællesnævner. Men en
smuk hilsen var det. Og skønt vi regerede over Estland i over 100 år, byder de os nu varmt velkomne.
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GENERALFORSAMLING og JUBILÆUM
En varm og solrig 11. maj kom folk til huse. Efter en kort andagt i Stillerummet med tak og bøn gik vi i gang med et hyggeligt møde, som fortsatte ind i 20-års jubilæet. Generalforsamlingen fulgte den regelmenterede
form. Vi talte om det forgangne år, om de hyggelige gæster vi havde og
meget andet, som var hændt. Henrik fremlagde regnskabet (se s.14) som
blev gennemgået med undren og
beundring over at det hele trods alt
hænger sammen. Vort første pillefyr slugte en masse reparationsomkostninger, så Henrik og jeg kunne
lige klare omkostningerne ved udskiftning til et nyt. Nu er der langt
større balance imellem brug og
økonomi. Fremtiden for refugiet
lægger vi i Herrens hænder. Der
har den det bedst. Vi gør gerne
mellemarbejdet, men resultatet må
ligge hen.
Ved frokosttid kom jubilæumsgæster, flere medbragte herlige og
smukke gaver og blomster, men vi
blev sandelig også begavet økonomisk til refugiet, og det var vi nok
ekstra glade over. Foreningens
medlemmer var desværre ikke
kommet, ud over bestyrelsesmedlemmer, men omegnens rare folk
var derfor ekstra velkomne. Det
blev en vellykket fest, som sluttede efter kaffebordet. Folk var så mætte
fra frokosten, at de frabad sig de nybagte, dejlige boller, men der var nok
af andet godt, ikke mindst fra Edels hånd.

Endnu et jubilæum kan nu fejres.

Dette nummer af ”Klosterposten” er nemlig blad nr. 100.
Blad nr.1 udkom oktober 1996 med samme hoved, der viser hovedhjørnestenen med
Kristi monogram og det fælleskirkelige skib. Det er bladet for foreningen
”Fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland”. Støtteforening for Mikkelsbakke Refugium.
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Kommentar til regnskabet 2018: Varmeregnskabet var ekstra højt da olie købt i 2017
først blev betalt i 2018 og mange reparationer med det gamle pillefyr betød indkøb af
mere olie i 2018, hvoraf vi dog stadig har en pæn reserve. I 2017 var vandafledningsafgiften anbragt under vedligeholdelse.

Vi har fået MobilePay. Nummeret er:

7178 5464
Har du den mulighed er det meget lettere
at sende en gave eller betale kontingent.
Husk at skrive adressen og hvad pengene skal gå til
Vi håber på at du i 2020 vil støtte os med kontingent og evt. en gave.
Der kan stadig betales på gammeldags manér ved at benytte
betalingsstrengen: +01< +10453542< eller kontonr.: 9133 0001006741
Husk også her at skrive adresse og hvad pengene skal gå til.

En stor tak for hvad der indbetales!
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Aktivdage: Spørg Edel på 86 36 13 45, hun holder rede på datoerne for
aktive medlemmer, som giver deres indsats til opretholdelse af vort dejlige fælles projekt, Mikkelsbakke Refugium, både inde og ude.
Jævnligt har vi musikaftner, ofte med vor musikalske næsten-nabo.
Ikonmalekursus efter ønske, både for begynder og øvede. 4 dage. Materialer ca. 300 kr. Ring og forhør dig, hvis du har lyst til at male en ikon
efter ortodoks forlæg.
Onsdage i vinterhalvåret: Kirkehøjskolen i Nykøbing fra kl.10 til 12, og
studiegruppe efter frokost. Mange rigtig spændende indslag med foredrag,
22. – 24. august: KULTURMØDE. Hovedsageligt i Nykøbing. Man kan
sagtens bo her og drage til herlighederne sammen med os. Rabat på refugiet for de tre dage. Kulturmødet er gratis at deltage i, bortset fra mad og
drikke. De fleste steder er der gratis kaffe, bl.a. i Kirkebussen. Der er over
400 spændende tilbud. Digtere og forfattere læser op, folkemusikere og
div. bands spiller og synger, børnekor optræder. Fællessang flere steder.
Fælles morgensang i hele byen på samme tid. Der er kulturelle debatter
og foredrag, klassiske koncerter, både i ”Musikværket” og i kirken. ”Thy
Masterclass” serveres også. Små ensembler spiller i et af de store telte.
Morsomme indslag for børn. Skuespil og anden drama og dans kan opleves, kunstudstillinger m.m.m. Det er arrangeret så godt at de mere end
20.000 deltagere ikke træder over hinanden. Gratis buskørsel.
På Mors bor godt 20.000 mennesker til hverdag, og rigtig mange af dem
er frivillige hjælpere. Det er et stort og dygtigt lavet arrangement. Bestemt
et besøg værd.

Tak til Knud for flere håndværkeropgaver og til Jens Chr. Vester for at klippe den enorme hæk
ned og tilbage, så den vil kunne formes på ny. Tak til Lillian for havearbejde og morgenfruer.
Tak til Else for friske boller og smuk maling af døre. Tak til Edel for en mængde dejlige blomster
og for kager og tærter og stor hjælp til husets festligheder. Tak til Jens for trofast arbejde i hus
og have. Tak til Per for en nu sikker parcelhustrappe og for nogle nye, gode brædder i st.f.de
defekte. Tak til gæster for en hjælpende hånd eller to, for fine jubilæumsgaver og tak for dejlige
hilsner fra flere, ikke mindst fra Erna Gudsø og Ilse Jensen. Tak alle sammen og hver især.
For økonomisk støtte skylder vi tak til mange trofaste medlemmer: Lene Haxthausen, Vagn og
Birthe Folkerman, Hans Laurits Vindum Nielsen, Anna Marie Fihl, Hans Chr. Hansen, John Kristensen, Annelise og Mogens Ravn, Aimee Mortensen, Georg Seibt og Sharon, Ove Rasmussen, Arne og Birthe Silkjær, Anne Holck, Jens Chr. Jensen, Edel Brus Mikkelsen.
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