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Med ønsket om et solsikkeliv

Prædiken ved konfirmationerne i Sæby og Glyngøre kirker maj 2015
De voksnes rækker. Det er ord, vi vil høre
mange gange i løbet af i dag, når vi om få
timer sidder hjemme ved det festdækkede
bord. De voksnes rækker. Det er i hvert fald
ord, I konfirmander har brugt igen og igen
det seneste ¾ år, når I skulle sætte ord på,
hvad det betyder at blive konfirmeret. For
ikke så mange år siden var en konsekvens
af konfirmationen, at så fik man lov til at
komme til halbal i Roslev. Det var vist noget
ganske særligt. Det var i hvert fald lig med
at blive en del af de voksnes rækker.
Men konfirmationen er i virkeligheden det
modsatte af at blive voksen. Det er nemlig
at få lov til at blive ved med at være nogens
barn. Derhjemme ved festen vil I blive mødt
med pinlige taler og sange fra særligt Mor
og Far. Og I vil se, at vi nok bliver lidt rørte.
Ja, det blev vi sådan set allerede, da I tog
jeres fine tøj på i morges og kom ind i stuen.
Og det blev da helt slemt, da I trådte ind
i kirken. Vi opdagede i et splitsekund, at I
er blevet store. Eller i hvert fald større. Og
som forældre ved vi godt, hvad der følger
med at I bliver større: I går mere og mere
jeres egne veje. I får kærester og koner og
mænd. I bliver nogle andres. Nogle andres
voksen. Men I bliver ved med at være vores
børn.
Det er nemlig også det, konfirmationen allerdybest nede handler om: at I i dag bliver
mindet om, at I altid er jeres forældres barn
og Guds barn. Guds barn: Det blev I i dåben
og i dag hører I det så igen.

Konfirmation betyder bekræftelse. Gud bekræfter, at ikke blot alle I konfirmander, men
såmænd også alle os andre, uanset om vi
måske ikke altid er Guds bedste børn, at vi
så alligevel er Guds børn. Når vi bærer et
lille barn til dåb, så lægger vi tillidsfuldt barnet i Guds hænder. Det samme gør vi, når vi
tager afsked med en af vore kære. Vi tror, at
Gud også er der, hvor vi ikke kan nå.
Og når vi om lidt ser en flok dejlige unge
menneske gå op til alteret, så gør vi det i
tillid til, at uanset hvordan I nu udvikler jer,
uanset, hvor meget eller lidt I bliver til, uanset hvor langt eller kort jeres liv bliver – så
vil Gud aldrig slå hånden af jer eller vende
jer ryggen eller smide jer ud som ubrugelige. For Guds hjerte er ikke et stenhjerte.
Guds hjerte er som en mors eller fars hjerte.
Et sted, hvor vi altid bliver budt velkommen
hjem. Også selv om mor og far sukker over
teenagerens sære verdensbillede. Også selv
om Gud synes, at vi sommetider burde gå
en anden vej, så har vi for altid en plads i
hans hjerte.
Da Gud blev et menneske i Jesus Kristus, var
han også i en periode teenager. Og det var
ved at tage livet af Maria og Josef. For da
han var 12 år blev han væk fra sine forældre i Jerusalem. Og der gik faktisk 3 dage
inden de fandt ham igen. Det var før mobiltelefonen, men på den anden side kan vi
sammenligne det med, når I slukker jeres
eller bare ikke tager den. Vi kan nå at tænke mange skrækkelige tanker. Det gjorde

Maria og Josef også. Omsider fandt de deres barn. I templet. Jesus havde ikke meget
tilovers for mors bekymringer. Han hade jo
bare fulgt det, han havde lyst til. At gå ind i
templet og snakke med Gud. Eller med sin
far, som han kaldte Gud. Jesus var også nogens barn. Både Maria og Josefs barn, men
samtidig også Guds barn.
Vi har i dag lyttet til nogle ord fra Johannesevangeliet, hvor Jesus sammenligner
sig selv med et hvedekorn. Kornet lægges
i jorden, hvor det går til grunde. Men op af
jorden skyder endnu flere korn end det, der
blev sået. Lidt liv bliver til mere liv. I har i
dag fået en pose med solsikkefrø. Og rundt
omkring os lyser de mest fantastiske solsikker. Der er det særlige ved solsikken, at den
døgnet igennem roterer efter lyset. Sådan
en hel solsikkemark vender på én gang. Det
er et helt fantastisk syn.
At være døbt og at blive konfirmeret er at få
lagt frø i jorden, der kan spire. Nogle gange
kan det var længe inden frøet spirer. Man
vander og vander, men der sker ikke rigtigt
noget. Så holder man måske op med at vande. Og pludseligt en dag, når man mindst af
alt venter det, er der noget, der er begyndt
at spire. Dåb og konfirmation er bidrag til
vores livs madpakke. Det er nemlig vigtigt,
at vi har noget med os igennem livet, som
ikke kan byttes eller bare skiftes ud.
Det slog mig forleden morgen, hvor vi stod
foran alteret i Glyngøre kirke og bad fadervor. Nogle sagde ”helliget vorde dit navn”
andre ”helliget blive dit navn” – altså forskellen mellem den gamle og nye oversættelse af Fadervor. Vi snakkede om, at vi hver
især skal bede fadervor, som vi har lært den.

Den er i egentligste forstand vores modersmål. Fortrolighedsord. Og den var vores første dåbsgave. Fadervor er vores madpakke
til livet. Og derfor beder vi netop den bøn
hver eneste gang, vi holder gudstjeneste.
Solsikken vender sig efter lyset. Som forældre ønsker vi for jer, at I må leve som solsikkebørn. At I må træffe de valg, der er bedst
for jer selv og jeres medmennesker. At I må
kunne se lys, selv når livet er svært. At I må
kunne skelne mellem ondt og godt. Og altid ende med at vælge det gode. I dåben er
der blevet valgt side for jer. I er Guds børn.
Gud er ensbetydende med lys, liv, glæde,
omsorg, tro, håb, kærlighed. Alle de ting, vi
ikke kan leve uden. Eller i hvert fald ikke leve
godt uden.
De voksnes rækker. Ja, en dag om ikke så
mange år bliver i voksne. Men lige nu og
altid er I vores og Guds børn. Det gør os
som forældre trygge at vide, at der er en
Gud, der passer på jer. Også ind i de voksnes rækker.
Susan Aaen

Nu er det alvor!
Næsten alt er nyt. Nyt format, nyt indhold,
kun én forside og ikke mindst nyt navn.
Folkekirken i Nordsalling Glyngøre-Sæby-Vile, Selde-Åsted og Junget-Thorum.
Menighedsrådene er for alvor gået sammen
om nyt kirkeblad. De 3 menighedsråd har
besluttet at lave ét fælles blad, hvor der ikke
er opdeling mellem de forskellige sogne,
men hvor artikler, billeder og små notitser
er blandet. Det er ikke noget vi bare lige
gør, det er nøje overvejet. Vi vil gerne, at I
vil lade jer inspirere af indholdet, og forhåbentlig få lyst til at deltage i en gudstjene-

ste eller andet arrangement i et af sognene.
Det hele er samlet i én fælles kalender på
midtersiderne, der gerne skulle give et godt
overblik, så man ud for en bestemt dato kan
se, hvad der sker hvor.
Vi håber, I vil tage godt imod det nye blad,
og selvom man måske i første omgang
tænker, hvad kommer det mig ved, så læs
videre i bladet. Der er helt sikkert også noget, der kan interessere netop dig.

Junget den 3. maj 2015

Glyngøre den 3. maj 2015

Åsted den 2. maj 2015

Sæby den 2. maj 2015

Eline Balslev Jensen
Formand
Glyngøre, Sæby, Vile menighedsråd

Solnedgangsgudstjeneste
Den 9.juli kl. 20.00 er der solnedgangsgudstjeneste i Vile Kirke. I
ben Barnwell og Tina Lütje spiller solen ned. Der serveres en forfriskning.
Den 23.juli kl. 20.00 er der solnedgangsgudstjeneste i Sæby Kirke.
Kirsten Blegager spiller solen ned. Der serveres kaffe og kringle.
Den 7.august kl. 20.00 er der solnedgangsgudstjeneste i Glyngøre.
Karen Marie Lauridsen spiller solen ned på sækkepibe.
Der serveres ost og rødvin.

Selde den 1. maj 2015

Mindehøjtidelighed
for Danmarks befrielse

Konfirmandindskrivning
Selde, Åsted, Junget og Thorum

Vi mindes stille de tapre døde, hvis navne
lever i Danmarks navn og takken søger til
dem, der segned og dem, der sidder med
tung savn. Sådan sang vi mandag den 4.
maj i Selde kirke, og det var præcist hvad vi
gjorde. Vi mindede hinanden om, at det nu
er forår og Danmark frit, men sådan har det
ikke altid været.

I de første dage i maj fejrede vi årets konfirmander, og nu er det tid til at indskrive
næste års konfirmander.

Mandag aften markerede vi 70-års jubilæet
for Danmarks befrielse. Aftenen begyndte i Selde kirke, hvor vi blandt andet sang
salmer og hørte BBCs frihedsmeddelelse,
inden alle 40 fremmødte sang med på ” En
lærke letted”. Først i kirken og senere ved
ældrecenteret, som vi gik i fakkeloptog ned

til, for at synge for dem, som stadig kan huske den aften, som vi andre kun kender fra
historier og film, men som alligevel er vigtig
den dag i dag.
Aftenen sluttede med kaffe og småkager
ved Anton Rasks plads. Vejret kunne ikke
have været bedre, så imens faklerne brændte ud, blev folk stående og snakkede.

Hvis man gerne vil konfirmeres i 2016 og
bor i Selde, Åsted, Junget eller Thorum
sogne, skal man komme til indskrivning i
Selde præstegård onsdag den 17.6. kl. 1921 eller fredag den 19.6. kl. 15-17. Man be-

des medbringe mindst én af sine forældre
samt en kopi af sin dåbsattest. Jeg glæder
mig til at hilse på jer!
Sognepræst
Birgitte Haahr Callesen

Friluftsgudstjeneste
i Eskov Strandpark
Søndag den 23.8. kl. 14 afholdes den årlige friluftsgudstjeneste i Eskov Strandpark. I år
spiller sanger og musiker Hans Jørn Østerby til gudstjenesten, og han giver efterfølgende koncert. Vel mødt til en hyggelig dag.
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PRÆSTER
SAA Susan Aaen
CHO Claus Henry Olsen
BHC Birgitte Haahr Callesen
POK Poul Krabbe-Poulsen

FERIER
SAA: Ugerne 28, 29, 30 og 31
CHO: Ugerne 25, 30 og 31
BHC: Ugerne 27, 28 og 29

KIRKEBIL
Til alle gudstjenester og arrangementer
i Selde, Åsted, Junget og Thorum kirker
kan der bestilles kirkebil hos
Skive Minibusser/Fur Taxa
på tlf. 97 53 53 11 - senest aftenen før.

Kirke/skole koret

Salling Kirkehøjskole – 25 år i 2015

HOLD DA OP ....
børnene i Glyngøre synger godt.

Hvad er Salling Kirkehøjskole egentlig for
en størrelse?

Kirkens/skolens kor har fået en super-god
opstart, og næste sæson vil vi arbejde videre med nye og gamle sange. Vi arbejder
seriøst med både klang og udtryk, tydelige
tekster og præcis rytmik. På billedet gør vi
klar til forårskoncert.

Lidt om baggrunden for oprettelse og dens
virke: I 1990 rettede en kreds af initiativtagere, med sognepræsten i Glyngøre, Chr.
Ulrich Terp, som foregangs-mand, en henvendelse til samtlige menighedsråd i Salling, med det for øje at få oprettet en kirkehøjskole i Salling.

Minikonfirmander
Minikonfirmanderne i Glyngøre har arbejdet flittigt med spændende aktiviteter.
Blandt andet:
Andagt og lys-ord
Glyngøre Kirke, inde og udenfor
Sange, salmer
Bønner og tak
Minibibel
Nip-napper med fadervor
Sæby Kirke
Viborg Domkirke
Dejlig eftermiddagsmad
Rundt om rødhalsen
Vi glæder os til at starte et nyt hold op næste skoleår med de nye børn i 3. klasse.
Claus og Helle

vi således mellem 50 og 70 interesserede
tilhørere fra hele Salling, Fur og Skive. Det
foregår med sang fra Højskolesangbogen
og 2 foredragsrækker hver gang, der altid
har været temabestemt: 4 mandage i efteråret og 4 i foråret.
Det koster 500 kr. årligt eller 50 kr. for et
enkelt foredrag. Der er intet kontingent og
ingen tilmelding, alle kan bare møde op.

Kirkehøjskolen skulle drives i et samarbejde
mellem de interesserede menighedsråd og
næsten alle meldte positivt tilbage. Senere
kom alle daværende 33 sogne i Salling med
og kun ganske få har nu meldt fra.

Udover foredragene, foretager Salling Kirkehøjskole også studierejser hvert år i ind
eller udland, relateret til foredragene. I år
går turen til Finland. Alle studieture betales
fuldt ud af de tilmeldte selv.

Det har helt fra starten været formålet, at
Kirkehøjskolens møder skulle være for alle
med interesse for kirkelige og folkelige emner uanset alder, baggrund og økonomi,
men også at være et gedigent kulturtil-bud,
hvor et emne belyses fra flere sider - ved
hjælp af det talte ord. Vi søger således kvalificerede fore-dragsholdere, der matcher
de emner/temaer, der den pågældende dag
skal belyses.

Efterårets program vil blive meddelt i et senere kirkeblad.

Det skal pointeres, at det aldrig har været
meningen, at Kirkehøjskolen skulle konkurrere med allerede iværksatte initiativer, men
supplere disse og tage opgaver op, som på
nuværende tidspunkt ikke løses af andre.
Vi mener, at Kirkehøjskolen, der er en daghøjskole, og i alle 25 år har holdt til på Salling Efterskole, Jebjerg, stadig har interesse
og berettigelse. I vinterhalvåret tiltrækker

Rita R. Petersen

Sildefestival
gudstjeneste
Lørdag den 8.august kl. 10.00 er der
gudstjeneste i festteltet på Havnen.

Nyt fra kirkeværgen

Siden sidst

Maj måned er måneden, hvor sol og varme
giver startskuddet til at vores håndværkere
kan gå i gang med den årlige vedligeholdelse af vore kirker.

ikke er for meget vind. Mange af de materialer, der skal bruges til middelalderkirker,
er følsomme over for vejret, så ting kan tit
tage lang tid.

Døbte
22.02. i Glyngøre kirke: Mehmedalija Meco
Noah Dumont Merrild Sørensen

Sæby Kirke er blevet kalket og der bliver
udskiftet et ben i klokkestablen.

Glyngøre Kirkes tårn er vores evige problem. Der er på et tidspunkt blevet blandet
cement i mørtlen, og cement og kalk arbejder ikke sammen. Det, at fjerne al pudset
og så starte forfra med korrekt pudselag, er
en udgift vi ikke kan dække med de penge
vi har til almindelig vedligehold, så vi skal
ud og låne. Indtil da bliver der lavet nødreparationer, når der alligevel er lift til kalkningen, men også her er håndværkerne afhængige af vejret.

04.04. i Thorum kirke:
Magnus Krogh Lauridsen

I Vile bliver der lidt opgravning ved sydsiden af koret. Her har vi for meget fugt inde
og har konstateret, at tiden har fjernet sten
og jord et stykke ind under de nederste
stenkvadre. Så vi håber at man ved at fylde
op med sten og sand og en ny fuge, kan
forhindre bare lidt af vandindtrængningen.
Når murerne er i gang, bliver de nye vinduer
også fuget som slut på det projekt. Kalkningen foretages så snart, vejret er tørt, og der

Strandgudstjeneste
Den 21.juni kl. 19.00 er der strandgudstjeneste ved Følvig strand i Vile.
Stemningsfuld musikledsagelse v. Woychek på harmonika.

01.03. i Selde kirke:
Søren Christian Thordal Børsting
08.03. i Thorum kirke: Felix Frank Pallesen
15.03. i Åsted kirke: Alex Kruse Franc

16.05. i Åsted kirke: Nora Kirstine Laursen

Begravede/bisatte
25.02. i Selde kirke: Carl Henning Refsgaard
03.03. i Selde kirke: Alex Ejnar Sønderup
04.03. i Thorum kirke: Holger Iversen
05.03. i Glyngøre kirke:
Søren Kildahl Pedersen
10.03. i Glyngøre kirke: Tage Højriis
21.03. i Åsted kirke: Edith Irene Jensen
21.03. i Glyngøre kirke:
Kristian Johannes Pedersen
01.04. i Glyngøre kirke: Grethe Hattesen
21.04. i Åsted kirke: Kristen Skov Sigaard
13.05. i Selde kirke: Poul Erik Sørensen

Pia Sørensen

Friluftsgudstjeneste
ved Østergaard
Tirsdag den 16.6. kl. 19 holder vi
friluftsgudstjeneste ved middelalderborgen Østergaard i Åsted.
Tage Vejle Petersen og Jane Vejle Bjerregaard leverer musikken
og efter gudstjenesten er der traditionen tro pandekager bagt over
bål og kaffe. Medbring en stol eller et tæppe at sidde på. Alle er
velkomne til en hyggelig og stemningsfyldt aften!

Sogneudflugt Glyngøre, Sæby, Vile
Kom med på et spændende besøg på
Møltrup Optagelseshjem den 19. august.
Der vil være en introduktion til stedet,
dets formål og historie. Kaffebord og
gåtur med rundvisning på området. På
hjemturen et besøg i Timring Kirke. Afslutning i Glyngøre med spisning på Limfjordens Hus.
Møltrup Optagelseshjem ligger ude mod
vest – lidt uden for Herning, i nærheden af
Vildbjerg – en gammel, hvidkalket herregård fra 1700-tallet. Der er springvand og

stynede lindetræer på gårdspladsen, flotte
og velholdte avlsbygninger omkring en stilfuld, 3-længet hovedbygning.
Der er absolut ikke tale om en almindelig herregård. Møltrup Optagelseshjem er
et næsten almindeligt hjem for hjemløse
mænd i alle aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø.

Kontakter
SOGNEPRÆSTER
Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre
7870 Roslev
97 73 10 11, saa@km.dk
Claus Henry Olsen
Fur Kirkevej 6, 7884 Fur
97 59 30 63, cho@km.dk
Birgitte Haahr Callesen
Furvej 31, Selde
7870 Roslev
97 59 60 40, bhc@km.dk
Træffes alle dage undt. mandag
Vedr. attester rettes
henvendelse til Susan Aaen
SELDE-ÅSTED
Hjemmeside:
www.fursundkirker.dk
Menighedsråd
Formand: Gert Primdahl,
97 59 51 99/21 66 24 18,
gert@primdahls.dk
Næstformand:
Niels Nørhave Riis, 30 86 62 19,
fam.riis@mail.tele.dk
Kasserer:
Birgitte Kaastrup Børsting,
97 59 63 79, akbbk@mail.tele.dk
Kirkeværge, Selde:
Lis Primdahl, 97 59 63 83,
antonoglis@gmail.com
Kirkeværge, Åsted:
Asta Jensen, 97 59 51 84,
asta@aastedvognmand.dk
Øvrige medlemmer:
Ib Thun Madsen,
97 59 50 17/40 42 00 17,
ib@thunmadsen.dk
Hanne Hvidkjær: 75 28 98 00,
hhmp@hotmail.com
Hanne Pedersen: 28 51 58 52,
hannepedersen14@gmail.com

Ansatte
Graver:
Peter Thøger Kristensen,
21 75 48 15
Gravermedhjælper:
Dorte Monberg Iversen
Organist:
Anne Marie Nielsen, 96 76 15 97
Kirkesangere:
Holger Lundgaard og
Jens Kristian Kristensen

Menighedsråd
Formand: Eline Balslev Jensen,
97731025/ 30111607, eline@
fiberpost.dk

JUNGET-THORUM
Hjemmeside:
www.fursundkirker.dk

Kirkeværge: Pia N. Sørensen,
30661146, pias@mail.telel.dk

Menighedsråd
Formand: Hanne Petersen, 97 59
71 64, hp.junget@fibermail.dk
Næstformand:
Helle Sørensen, 20 58 06 02,
helle.soerensen@live.dk
Kasserer: Kaj Madsen, 97 59 71
71, jungetmadsen@live.dk
Kirkeværge, Junget:
Kaj Madsen, 97 59 71 71,
jungetmadsen@live.dk
Kirkeværge, Thorum:
Niels Hougaard, 97 59 70 20
Øvrige medlemmer:
Jonna Nielsen: 97 59 72 65,
krenoline@gmail.com
Ingrid Gravgaard Pedersen,
97 59 72 60, ingridgravgaardpedersen@gmail.com
Ansatte
Graver: Thomas Christensen 29
44 71 59
Gravermedhjælper:
Trine Lund Hansen
Organist og kirkesangere:
se Selde-Åsted
GLYNGØRE-SÆBY-VILE
Hjemmeside:
glyngorekirke.dk

Næstformand:
Kim Kryger, 86591993/24675993,
krygerkim@gmail.com
Kasserer: Ruth Bodilsen,
93731660, rb@bodilseninvest.dk

Øvrige medlemmer:
Lone Holmgaard, 97731181,
lone@ac-stengaard.dk
Anita Andersen, 97732102,
anita.andersen@skolekom.dk
Anne Lise Michelsen, 24823162,
frueinr3@gmail.com
Joan Justensen, 97731643,
visdal6@gmail.com
Søren Abildgaard, 29421326,
soeren.abildgaard@gmail.com
Ansatte
Graver: Jens Jönsson, 51373753
Gravermedhjælper: Mette Glintborg, 50939997
Kirkesanger: Ejgil Holmgaard
Pedersen, 23474915, ehp@
lholmgaard.dk
Organist: Helle Kloster,
27122802, frukloster@gmail.com

Redaktion:
Jonna Nielsen, Hanne Pedersen,
Hanne Hvidkjær, Eline Balslev
Jensen, Anne Lise Michelsen
Ansvarsh. red. Helle Kloster
Deadline: Forslag til stof til
næste nummer af Folkekirken
i Nordsalling modtages gerne
senest 3.8.2015.

Fotograf: Uffe Sørensen

