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Nysgerrighed - poetisk dannelse - Luthers salmer 



PROGRAM for årsmødet: 
 

Lørdag den 20. maj  

14.00  Ankomst til Galtrup Musik og Idrætsefterskole, indkvartering   

15.00  Kaffe og kage i spisesalen    

15.30  Foredrag: "Jeg tror, der lever et barn dybt inde" - om   
   nysgerrighedens poetiske dannelseskraft, ved kommende  
      forstander for Testrup Højskole, Simon Axø   

18.00  Festmiddag på Galtrup Efterskole med nogle af vores landsdels 
forrygende råvarer 

21.00  Koncert i Ansgarkirken med Den Danske Salmeduo, der vil  
  præsentere os for deres meget roste cd med salmer af Luther 

22.30  Aftenhygge på efterskolen 
 

Søndag den 21. maj  

07.30  Morgenmad og aflevering af værelsesnøgler   

09.00  Gudstjeneste i Ansgarskirken med efterfølgende kirkekaffe  
  (ståkaffe) udenfor kirken   

10.30  Generalforsamling på Galtrup Musik og Idrætsefterskole.  
Dagsorden ifølge vedtægterne for Foreningen af Grundtvigske  
Valg- og Frimenigheder   

13.00  Frokost på Højskolen   

14.00  Tak for denne gang …. og dog    

14.05  Få en tur til tre af Mors pragtfulde seværdigheder med 
medlemmer af Morsø Frimenighed som guider. Turen foregår i 
egen bil og har en varighed af maksimalt halvanden time. 



”Jeg tror, der lever et barn dybt inde”  

    Simon Axø, Cand.mag. i idéhistorie   
    og samfundsfag fra Aarhus og  
    Københavns Universiteter.  
    Lærer på Testrup siden 2007.    
    Fra 1. august ny forstander på    
    højskolen efter Jørgen Carlsen. 

Om foredraget: Et vigtigt motiv i Halfdan Rasmussens litterære praksis er 
den poetiske indkredsning af nysgerrigheden som fænomen og berigende 
eksistensvilkår. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller bemestres, men 
kan forstås som den positivt stemte udforskning af betingelserne for 
vores fælles liv. Når nysgerrigheden driver os mod en forståelse af noget, 
er vi i bevægelse på en forunderlig uselvisk måde. Vi går spørgende til 
værks. Det er både poetisk og dannende. 

"Salmer til folket"- en Luther-koncert 
  Den Danske Salmeduo, der  
  siden 1996 har spillet mere  
  end 350 koncerter overalt i   
  landets kirker og små og store    
  koncertsale, består af Christian  
  Vuust på saxofon og klarinet  
  og Hans Esbjerg på klaver. 
  Den anmelderroste duo har i  
  anledning af reformationsåret 

lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. 
Om koncerten siger Vuust/Esbjerg: Vi har med indspilningen af Luthers 
salmer ønsket at markere, at reformationen også bidrog til at give 
salmesangen i gudstjenesten tilbage til menigheden, hvilket har haft stor 
betydning også for den folkelige fællessang i de nordiske lande. 



Tilmelding  
Tilmeldingsfristen er mandag den 10. april og sker samtidigt med 
indbetaling af beløb via netbank til Morsø Frimenigheds konto i Jyske 
Bank: Reg.nr. 9100 Kontonr.: 4502415668.   

Indbetaling og tilmelding er pr. person med mindre I er to, som vil 
overnatte på samme værelse, så tilmelder I jer og betaler sammen. For 
børn skriv alder i ( ) efter navnet.   

Når du opretter betalingen, skal du klikke på ”Yderligere oplysninger om 
betalingen.” Ordvalget kan være lidt forskelligt fra bank til bank.   

Det giver dig mulighed for at oplyse: 1. linje: Overnatning + forplejning 
eller kun forplejning 2. linje: Hvis du overnatter, hvem du ønsker at dele 
værelse med 3. linje: Hvilken menighed du kommer fra 4. felt: Navn (alder 
for evt. børn), adresse, tlf.nr. og e-mail   

Hvis der er gebyrer, husk da at afkrydse ”afsender betaler.”   

 

Pris for årsmødet: 
Uden overnatning: Overnatter du hjemme er prisen for årsmødet 500 kr. 
Beløbet dækker alle måltider (ikke drikkevarer til festmiddag lørdag og 
frokost søndag), foredrag og koncert. For børn til og med 15 år er prisen 
200 kr., mens børn 0-6 år er gratis.  

Med overnatning: I kan overnatte i dobbeltværelse på Galtrup Efterskole. 
Ønsker du at bestemme, hvem du deler værelse med, fortæller du os det 
ved at lave indbetalingen sammen med den pågældende. Indkvarteringen 
sker i øvrigt sammen med person af samme køn, og efterskolens ledige 
værelser fyldes efter først til mølle princippet.  Derefter finder vi 
overnatning privat hos medlemmer af Morsø Frimenighed. 
Pris for årsmødet inklusiv indkvartering er 750 kr. Børn til og med 15 år 
koster 450 kr. 


