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Når man skal konfirmeres, skal man forhol-
de sig til, hvad det betyder, at man en gang 
– måske for længe siden er blevet døbt. I 
dag er ikke den store tros-eksamen, hvor 
I som konfirmander skal kunne aflægge 
regnskab for jeres tro. Om den er stor nok 
eller gennemtænkt nok eller ”rigtig” nok. 
Men konfirmationen og undervisningen 
op til den er folkekirkens ritual, hvor I bli-
ver velsignet af Gud, et ritual, hvor vi beder 
for den enkelte af jer, for livet i nuet og for 
jeres fremtid. Hvor vi beder Gud om fortsat 
at gå på livsvejen sammen med jer. Jeg skal 
hilse og sige, at som forældre har vi rigtig 
meget brug for en Gud, der hjælper os med 
at passe på vores børn – især, når I for alvor 
begynder at færdes for jer selv og vælge je-
res egne veje.
  Spørgsmålstegnet symboliserer for 
mig, at det er vigtigt, at vi hele tiden hol-
der vores relation til Gud i live. At vi snakker 
med ham. At han er en del af vores dagli-
ge liv. At han ikke får lov til at bo herinde i 
sit reservat i kirken, men går igennem livet 
sammen med os.
  Da I blev døbt, fik I som jeres al-
lerførste dåbsgave Fadervor. Jeg plejer at 
kalde Fadervor for Guds madpakke til vores 
liv. Ord, vi skal lære for at have dem, når vi 
ikke selv kan finde ord. Derfor har jeg også 
netop valgt Fadervor som tekst til jeres kon-
firmation.
  Korset er symbol på Gud, der blev 
menneske og fik et menneskenavn Jesus 
Kristus. Da vi blev døbt fik vi lov til at kal-
de Gud for vores far og vi fik fadervor som 
vores første dåbsgave. Når vi kalder Gud for 

far, bliver det tydeligt, at Gud 
er nogen, og ikke noget. Ligesom
vi er nogen, og ikke noget for 
Gud. Vi hører sammen med Gud, 
lige så tæt som det bånd der 
er mellem børn og forældre. Når jeg spør-
ger konfirmander om, hvem der vil ofre alt 
for dem, måske endda sætte livet på spil, så 
kommer det altid meget klart og selvfølge-
ligt fra jer, at det vil jeres forældre. Første 
gang jeg hørte det svar, blev jeg rystet – det 
var før jeg selv blev mor. Men stadigvæk kan 
jeg rystes, fordi tilliden mellem forælder og 
barn er så stor og så samtidig være angst 
for at blive den, der bryder den tillid. Mor 
og far er der, hvor vi kommer fra. Der, hvor 
vi forventeligt møder den betingelsesløse 
kærlighed. Og samtidig bliver opdraget. 
Rettet lidt til. Oftest på den mest irriterende 
og pinlige måde. Men det hører til at være 
nogens barn.
  Gud er ”vor” far, og ikke ”min” far, 
fordi vi er søskende som Guds børn. Derfor 
er det at være døbt også at være medlem af 
den samme familie. 
  Vi er ikke kammerater med Gud. Li-
gesom vi heller ikke er det med vores foræl-
dre. Vi er ligeværdige. Men mor og far har 
trods alt det sidste ord. Det har Gud også 
i vores liv. Han er større end alt andet og 
derfor har han det helt store overblik 24-7. 
Og Gud Far har altid træffetid.
Håbet udtrykkes symbolsk i et anker. Et an-
ker, som man kan smide ud der, hvor man 
gerne vil blive liggende et stykke tid. Når 
ankeret kastes ud, ved man ikke straks om 
det får fast i noget eller man driver for 

Tro-håb-kærlighed – og tvivl  
Prædiken ved konfirmationerne i Sæby og Glyngøre 2016



strømmen. I Fadervor beder vi om, at Guds 
rige må blive til virkelighed. Her i verden. 
Midt i vores liv. Guds rige er ikke et sted 
eller noget, der først venter os, når vi dør. 
Guds rige er dér hvor kærlighed, tilgivelse 
og håb findes. Guds rige er dér, hvor vi godt 
gider stå op i morgen og se en ny mulighed.
  Vi beder om, at Guds vilje må ske. 
Det er ikke det samme som, at sygdom og 
død og naturkatastrofer og den store kær-
lighed er noget Gud har lagt til rette for 
den enkelte af os. Vi kan sagtens finde ud 
af at skabe vores eget liv. Mere eller min-
dre heldigt. Men det er Guds vilje, at han 
vil være med os i alt, hvad der hænder os. 
Gud har lovet, at vi lever under en stør-
re mening, vi ikke selv kender. Vi behøver 
ikke være bange, for ingen modgang eller 
rædsel kan ramme os, som Gud ikke ken-
der og ikke kan hjælpe os i. For ved at være 
blevet menneske har Gud prøvet det hele 
selv. Endda at være teenager og lægge sig 
ud med sin mor, hørte vi lige før. Senere 
hen i livet lagde han sig også ud med sin 
himmelske far, da Gud havde én mening og 
Jesus selv en anden mening. Men de fandt 
hinanden igen. At håbe er også at håbe på 
det, man ikke lige kan få øje på, men som 
godt alligevel kan ske. 
  Hjertet er symbol på kærligheden. 
Især i teenagetiden kan hjerte ofte rime på 
smerte. Og anderledes kan det ikke være, 
fordi kærligheden rører ved det dybeste og 
fineste og mest sårbare i os. Man skal jo 
også være blind, hvis man ikke kan se, hvor-
dan hormonerne flagrer omkring sådan en 
tirsdag morgen, når vi har mødtes. I Fader-
vor breder Jesus ordet kærlighed ud til at 
omfatte alle forhold mellem mennesker. Vi 
ved godt, hvor stor magt, vi har over hinan-
den. En dag kan blive reddet, hvis der er en, 

der siger noget sødt eller pænt til mig. Og 

det modsatte kender vi også alle sammen. 
Jesus lærer os at bede sådan: Forlad os vor 
skyld, som også vi forlader vore skyldnere. 
Det er så smukt! Fordi det kræver noget 
at forstå det. Det, vi beder Gud om, skulle 
være så enkelt, men det er meget svært for 
os. For Gud derimod er det så nemt. Et en-
kelt pust fra ham – og så er vi tilgivet. Vi har 
bare selv så svært ved at tilgive.
  Et af de mest brugte ord i Bibelen 
er ordet kærlighed eller det at elske. Kri-
stendommen er en kærlighedsreligion. Et 
stort, rødt bankende hjerte. Og der er stor 
magt i kærlighed. Derfor er vi også nødt til i 
Fadervor at bede den sære bøn: Led os ikke 
ind i fristelse. Den største fristelse er, at vi 
kun elsker os selv. Egentlig er det i sig selv 
svært nok. Men hvis vi kun har det som et 
livsprojekt, bliver det et sølle liv. Vi skal el-
ske Gud. Vi skal elske vores medmenneske. 
Og evner vi først det, så finder vi såmænd 
også ud af at elske os selv. Det er derfor, 
vi spørger Gud om hjælp. Og det er jo helt 
atypisk, at vi beder om hjælp. Vi lærer fra 
vi er helt små at klare os selv. Men vi kan jo 
ikke noget uden andre mennesker. Derfor er 
bønnen så god.



Amen er det sidste ord i fadervor. Et vig-
tigt ord. Som i Amen i kirken, så er alt sagt. 
Jeg elsker det ord: Amen. Vi har så få af de 
ord: Hurra og Amen. Det lukker bønnen, og 
så håber man, at den bliver hørt. Og at det 
bliver bedre. Den afsluttes. Det er sjældent, 
vi tænker i, at der skal afsluttes noget. Vi 
har altid små gule sedler med to-do ting på. 
Men man er meget mere glad, når man får 
afsluttet noget. Dejligt at sige, amen. Yes – 
jeg mente, hvad jeg sagde, og min tro står 
ikke til diskussion. Gud er der, og jeg tvivler 

ikke på hans kærlighed og almægtighed. 
Og jeg er sikker på, han har hørt min bøn – 
selv om han garanteret er travlt beskæftiget 
med at høre mange andres bønner også! 
Gudskelov har han mange ører og elsker 
hvert eneste af sine børn – også mig, om 
jeg fortjener det eller ej. 

Amen! 

 Susan Aaen 

Onsdag den 31.8. kl. 19 holder vi friluftsgudstjeneste ved middelalder-
borgen Østergaard i Åsted. 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 sensommeraften! 

Selde-Åsted menighedsråd og Østergaards Venner 

Friluftsgudstjeneste  
ved Østergaard



I Skive kommune har alle plejecentrene til-
knyttet et kontaktråd, således også Glyngø-
re og Selde, og hvad er og kan sådan et råd 
bruges til?
Som andre foreninger har et kontaktråd 
nogle vedtæger, hvor der bl.a. står:

Kontaktrådets formål er:
- At bidrage til at styrke de ældres livskva-
litet gennem dialog med de ældre i lokal-
området om deres ressourcer, ønsker og 
behov.
- At samarbejde med lokale frivillige og 
foreninger om initiativer til gavn for de æl-
dre, herunder formidle kontakt mellem æl-
dre, frivillige og foreninger.
- At medvirke til en dialog mellem hen-
holdsvis brugere/pårørende og ledere/
medarbejdere på ældrecentrene og i hjem-
meplejen om tilrettelæggelsen af den kom-
munale service.
- At indgå i dialog med Ældrerådet om de 
ældres forhold i lokalområdet og i kommu-
nen som helhed.
- At medvirke i en dialog med byråd og 
forvaltning.

- Og hvad betyder så alt det:
- At kontaktrådet er talerør for ældre i lo-
kalområdet, for beboere og pårørende på 
ældrecentrene samt for frivillige og for-
eninger, der arbejder til gavn for ældre i lo-
kalområdet.
- Kontaktrådene høres, når Skive kommu-
ne har større ændringer inden for ældre-
området. F.eks. da den nye Ældre- og vær-
dighedspolitik skulle laves her i 2016.
- Tilsynsrapporter og kommunens budget 

for plejecentrene får kontaktrådene også 
kendskab til.

Selde Kontaktråd (der fra juli hedder Fur-
sundegnen = Åsted, Selde, Thorum, Junget, 
Thise, Sundsøre) har en Venne- og pensio-
nistforening, der står for de fleste ting, der 
sker for beboerne  på  Selde Plejecenter og 
for ældre i området. En gruppe frivillige til-
byder hver torsdag formiddag i vinterhalv-
året stolegymnastik.

Glyngøre Kontaktråd står for arrangemen-
ter på Glyngøre Ældrecenter for beboere og 
lokalområdets borgere. Aktivitetsplan laves 
halvårligt. Musik eller foredrag en gang må-
nedlig. Arrangerer gåture med kørestole en 
gang ugentlig. Tilbyder at følge til læge, sy-
gehus osv. Bisidder ved visitiansmøde med 
sygeplejerske. Hjælp til IT-information og 
breve. Behjælpelig med kontakt til andre. 
Har 3 små klubber på centret.

Begge råd kan kontaktes 
pr. telefon eller mail:

Selde/Fursundegnen: Rita Riise Pedersen, 
Rimmevej 13, Selde. Tlf. 64861088. Mail: rr-
pedersen@fibermail.dk

Glyngøre: Margit Juul Jensen, Pilevej 102, 
Glyngøre. Tlf. 50594237. Mail: margi-
tjuul2603@gmail.com

Kontaktråd, hvad er det?



Der er valg til menighedsrådene over hele 
landet i år. For alle interesserede er der ori-
entering og opstillingsmøde tirsdag den 
13. september kl. 19 i hhv. konfirmand-
stuen i Glyngøre for Glyngøre-Sæby-Vile 
sogne og i konfirmandstuen i Selde for Sel-
de-Åsted-Junget-Thorum sogne.

Alle er meget velkomne!
Menighedsrådene

 i Selde, Åsted, Junget og Thorum kirker 

I de kommende måneder samler vi i alle 4 
kirker ind til menighedsplejen i sognene. 
Pengene går bl.a. til julehjælp, hjælp til kon-
firmationsfester mm.

Selde-Åsted og Junget-Thorum 
menighedsråd

 

Menighedsråds- 
valg 2016

Indsamling

Friluftsgudstjeneste i 
Eskov Strandpark
Den årlige friluftsgudstjeneste ved Eskov Strandpark afholdes søndag den 21.8. kl. 
14. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage, og X, som også spiller til gudstjenesten, 
giver koncert. Vi glæder os til en dejlig eftermiddag i det grønne. 

Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd



Konfirmander 2016

Konfirmander   
Glyngøre kirke
den 1. maj 2016

Konfirmander   
Selde kirke
den 23. april 2016



O 1 
T 2
F 3 
L 4 
  2. s. e. trinitatis 
S 5 Vile : 10.45 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 POK
M 6
  10.00 Gudstjeneste 
T 7 på Glyngøre Ældrecenter CHO
  17.00 Fyraftenssang 
O 8 i Fur kirke CHO
T 9 
F 10
L 11
  3. s. e. trinitatis 
S 12 Glyngøre: 9.00 CHO 
  Thorum: 10.30 OM   
  Fur: 10.45 CHO
M 13
  14.30 Gudstjeneste 
T 14 på Selde Ældrecenter BHC

O 15
T 16
F 17
  Dåbsgudstjeneste 
L 18 Selde: 11.00 BHC
  4. s. e. trinitatis  
S 19 Følvig strand : 19.00 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 20
  14.30 Gudstjeneste 
T 21 på Fur Ældrecenter CHO
O 22
T 23
F 24
L 25
  5. s. e. trinitatis 
S 26 Glyngøre: 10.45 CHO 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 9.00 CHO
M 27
  10.0 Gudstjeneste 
T 28 på Glyngøre Ældrecenter CHO
O 30
T 31

Kalender 
Gudstjenester & 
arrangementer

JUNI

PRÆSTER
SAA Susan Aaen  
CHO Claus Henry Olsen  
BHC Birgitte Haahr Callesen  
POK Poul Krabbe-Poulsen 

FERIE
SAA UGE 30,31,32 
CHO UGE 27, 28, 31  
BHC UGE 26, 27, 28, 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.



M 1
  14.30 Karavane 
T 2 på Selde Ældrecenter BHC
  17.00 Fyraftenssang 
O 3 i Fur kirke 
  Solnedgang 
T 4 Glyngøre: 20.00 BHC 
F 5
L 6 
  11. s. e. påske 
S 7 Sæby: 10.45 POK   
  Selde: 10.30 BHC   
  Fur: 9.00 POK
M 8
T 9 
O 10
T 11
F 12
  Sildefestival 
L 13 Glyngøre: 10.00 SAA
  12. s. e. påske 
S 14 Vile: 9.00 BHC 
  Åsted: 10.30 BHC   
  Fur: 10.45 CHO
M 15 
T  16 
O 17
T 18
F 19
L 20
  13. s. e. påske 
S 21 Glyngøre: 10.45 SAA   
  Eskov Strandpark: 14.00 BHC  
  Fur: 10.45 CHO
M 22
  14.30 Gudstjeneste  
T 23 på Fur Ældrecenter CHO
O 24
T 25
F 26
L 27
  14. s. e. trinitatis 
S 28 Vile: 10.45 SAA   
  Junget 9.00 CHO   
  Fur: 10.45 CHO
M 29
T 30
  19.00 Gudstjeneste  
T 31 på Østergaard BHC

F 1
  Dåbsgudstjeneste 
L 2 Glyngøre: 11.00 SAA
  6. s. e. trinitatis 
S 3 Sæby : 10.45 SAA 
  Junget: 9.00 CHO 
  Fur: 10.45 CHO
M 4
T 5 
  17.00 Fyraftenssang 
O 6 i Fur kirke CHO
  Solnedgang 
T 7 Vile: 20.00 SAA 
F 8
L 9
  7. s. e. trinitatis 
S 10 Glyngøre: 9.00 SAA 
  Thorum: 10.30 SAA   
  Fur: 10.45 POK
M 11
T 12
O 13
T 14
F 15
L 16
  8. s. e. trinitatis 
S 17 Glyngøre: 10.45 SAA   
  Selde: 10.30 POK 
  Fur: 9.00 POK
M 18
  14.30 Gudstjeneste  
T 19 på Fur Ældrecenter CHO
O 20
  Solnedgang 
T 21 Sæby: 20.00 CHO
F 22 
L 23 
  9. s. e. trinitatis 
S 24 Vile: 19.00 CHO 
  Åsted: 9.00 CHO   
  Fur: 10.45 CHO
M 25
  14.30 Gudstjeneste  
T 26 på Glyngøre Ældrecenter CHO
O 27
T 28
F 29
  Dåbsgudstjeneste 
L 30 Fur: 11.00 BHC
  10. s. e. trinitatis 
S 31 Glyngøre: 10.45 BHC   
  Thorum 9.00 BHC   
  Fur: 10.45 CHO

JULI AUGUST



Konfirmander   
Thorum kirke
den 22. april 2016

Konfirmanden  
Sæby kirke
den 30. april 2016

Konfirmander 2016



I år er der menighedsrådsvalg, og de nye 
menighedsråd træder i funktion 1. søndag 
i advent. I den forbindelse har vi i menig-
hedsrådene i Nordsalling fået udarbejdet et 
lille interview med menighedsrådsformæn-
dene for at få svaret på de spørgsmål, der 
ofte stilles. 

Der er orienterings- og opstillingsmøde tirs-
dag den 13. september kl. 19 i konfirmand-
stuerne i Glyngøre og Selde. Der er deadline 
for opstilling af lister den 3. oktober. Selve 
valget finder sted den 8. november. 

I Nordsalling er der 3 menighedsråd:
Glyngøre-Sæby-Vile, Selde-Åsted 
og Junget-Thorum. 

Der er i alt 7 kirker med tilhørende kirkegår-
de og 2 præstegårde, med konfirmandstuer. 
Menighedsrådenes vigtigste arbejde er at 
skabe rammerne for den kristen forkyndel-
se, og at der er en kristen kirke i sognene. 
Derudover er der en masse praktiske opga-
ver, herunder tilsyn og vedligeholdelse af 
alle bygninger og kirkegårde. 

Menighedsrådene har også det fulde an-
svar for personalet, såsom ansættelseskon-
trakter, overholdelse af overenskomster, 
ferieplanlægning, arbejdstid og arbejds-
planlægning og alt hvad der relaterer sig 
hertil, bl.a. at skabe et godt arbejdsmiljø, 
både fysisk og psykisk. 

For kort tid siden er der dog ansat en per-
sonalekonsulent i Salling og Skive provstier, 

som kan hjælpe menighedsrådene. Det er 
en stor hjælp for alle. 

Vi har et budget der skal overholdes, hvil-
ket kræver en stram styring af økonomien, 
Vi har valgte kasserer der tager sig af det 
overordnede i budget og regnskab, mens 
en professionel regnskabsfører tager sig af 
det daglige arbejde. 

Der er 10 årlige menighedsrådsmøder, og 
2 årlige fælles for alle menighedsråd i pa-
storatet. Ud over det er der arbejde i de 
forskellige udvalg, men det afhænger også 
af hvor engageret man er i forskellige ting, 
også i f.eks. provsti og stift. 

I Glyngøre, Sæby, Vile er der 11, i Selde, 
Åsted 8 og Junget, Thorum 6 medlemmer. 
Præsterne er fødte medlemmer af menig-
hedsrådene.  Aldersmæssigt er vi fra midt i 
30érne til midt i 70érne. 

Det vil være dejligt hvis nogle yngre ville 
stille op til det kommende valg til menig-
hedsrådene, der finder sted i november 
måned. 

At være medlem af et menighedsråd, bety-
der at man kan være med til at arbejde for 
kirken og dermed også for sognet. Man mø-
der og arbejder sammen med andre der har 
den samme interesse for kirkeligt arbejde. 

Hanne Pedersen, Junget, Thorum
Gert Primdahl, Selde, Åsted  

Eline Balslev Jensen, Glyngøre, Sæby, Vile 

Hvad laver et  
menighedsråd egentligt?



Sogneudflugt  
for Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne
Søndag den 18. september kl. 9 er der gudstjeneste i Selde kirke med efterføl-
gende sogneudflugt. Turen går i år til den smukke Mariager kirke og vi skal på 
et spændende besøg på Mariager Saltcenter. Der er kun opsamling med bussen 
ved Selde kirke efter gudstjenesten.
Tilmelding til Asta Jensen på tlf. 97 59 51 84 eller  
Jonna Nielsen på tlf. 25 70 72 65 senest mandag den 12.9.

Søndag 19/6 kl 19.00:
Strandgudstjeneste ved Følvig Strand, 
Vile; husk tæppe, campingstol, te, 
kaffe...Flot harmonikaspil ved musiker 
Wojtek.

Torsdag 7/7 kl 20.00:
Solnedgangsgudstjeneste i Vile Kirke. 
Musik fra tårnet ved trompetist Carl 
Skaarup.

Musik i kirken ved Kirsten Blegager. 
Der serveres en forfriskning.

Torsdag 21/7 kl 20.00:
Solnedgangsgudstjeneste Sæby 
Kirke. Musik uden for kirken: trom-
petist Carl Skaarup. Musik i kirken 
ved Sanger Britta Krarup Møller og 
organist Elisabeth Juul. Der serveres 
kringle og kaffe.

Torsdag 4/8 kl 20.00:
Solnedgangsgudstjeneste Glyngøre 
Kirke. Musik fra tårnet, sækkepibe-
spiller Karen Marie Lauridsen. Musik i 
kirken ved kirkesanger Ejgil Pedersen 
og organist Helle Kloster. Der serve-
res ost og rødvin.

Lørdag 13/8 kl 10.00:
Sildefestivalgudstjeneste i lokalerne 
hos Shellfish, havnen Glyngøre. Har-
monikaspil ved Wojtek.
 

Sommeraktiviteter  
i Glyngøre, Sæby, Vile sogne



I de sidste dage i april fejrede vi årets kon-
firmander, og nu er det tid til at indskrive 
næste års konfirmander. Konfirmationerne 
er fredag den 12.5. kl. 10.30 i Junget kirke 
og lørdag den 13.5. kl. 10.30 i Selde kirke.
Hvis man gerne vil konfirmeres i 2017 og 
bor i Selde, Åsted, Junget eller Thorum sog-
ne, skal man komme til indskrivning i præ-

stegården i Selde onsdag den 15.6. kl. 19-
21 eller fredag den 17.6. kl. 15-17. Man skal 
medbringe mindst én af sine forældre og 
en kopi af sin dåbsattest. Jeg glæder mig til 
at hilse på jer!

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen 

I september, oktober og november må-
ned er både Susan Aaen og Birgitte Haahr 
Callesen på studieorlov. Sognene passes af 
dygtige vikarer, Juma Kruse i Selde, Åsted, 
Junget og Thorum sogne og Lise Uhrskov 
i Glyngøre, Sæby of Vile sogne. Salling 
provsti passes af provst Betty Ahrenfeldt. 
Både Susan og Birgitte skal i de tre måne-
der arbejde med forskellige aspekter af de 

problematikker og udfordringer, der er ved 
at være kirke på landet. Projektet er søsat 
af Viborg og Ribe stifter i samarbejde med 
Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter, 
så der er flere præster og forskere, der skal 
arbejde sammen på tværs i de tre måneder. 
Det kommer der forhåbentlig gode ideer 
og tiltag ud af, som kan komme alle vore 
sogne til gode.

Konfirmandindskrivning Selde, 
Åsted, Junget og Thorum 

Præster på studieorlov
 

Menighedsmøde Glyngøre, Sæby, Vile sogne
Tirsdag den 14. juni kl. 18 – 21 i konfirmandstuen

Vi begynder kl. 18 med spisning.
Derefter vil Menighedsrådet orientere om arbejdet i det forløbne år, og 
lægge op til debat om den kommende valgperiode. 
Til slut orienteres der om budget for 2017. 

Glyngøre-Sæby-Vile menighedsråd



DØBTE 
Junget Kirke
6/3-16 Marvin kaptain Christensen

Thorum Kirke
24/3-16 Viktor Emil Vistisen

Selde Kirke
18/3-16 
Mikkel Jaquet Lindholm Bruun Mikkelsen

Åsted Kirke
5/3-16 Caroline Grave Trier
27/3-16 Lilli Kruse Franc 

BEGRAVELSER/BISÆTTELSE 
Grinderslev Kirke
12/5-16 Morten Mortensen

Selde Kirke
5/3-16 Dorthea Nørhave Søndergaard
9/3-16 Kirsten Hansen
18/3-16 Marie Mortensen
18/5-16 Knud Christensen

Siden sidst

I år går sommerudflugten til 
Bovbjerg Fyr og Ferring Kirke. 

Vi drikker kaffe ved fyret og afslut-
ter dagen med spisning i præste-
gården ca. 18.15. Der er måske en 
ekstra oplevelse undervejs…
Pris: 200 kr.

Sæt x i kalenderen 24.august, vi 
kører fra præstegården kl. 12.15.

Sommerudflugt fra Glyngøre



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

Præsterne træffes alle dage 
undt. mandag, hvor der på 
telefonsvareren henvises til den 
præst, der er til rådighed.

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

Kasserer: 
Birgitte Kaastrup Børsting, 

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, 
Hanne Hvidkjær,
Hanne Pedersen

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

JUNGET-THORUM
Hjemmeside: 
www.fursundkirker.dk

Menighedsråd
Formand: Hanne Petersen, 97 59 
71 64, hp.junget@fibermail.dk

Næstformand: Helle Sørensen

Kasserer: Kaj Madsen

Kirkeværge, Junget: 
Kaj Madsen, 97 59 71 71, 
jungetmadsen@live.dk

Kirkeværge, Thorum: 
Niels Hougaard, 97 59 70 20

Øvrige medlemmer:
Jonna Nielsen,
Ingrid Gravgaard Pedersen 

Ansatte
Graver: Jens Kristian Kristensen, 
21 49 42 46,  
jungetthorum@jubii.dk
Gravermedhjælper: 
Trine Lund Hansen
Organist og kirkesangere: 
se Selde-Åsted

GLYNGØRE-SÆBY-VILE
Hjemmeside: 
glyngorekirke.dk

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

Næstformand & kontaktperson: 
Ellen Holmgaard, 28901422, 
ellen.holmgaard@gmail.com

Kasserer: Ruth Bodilsen, 
93731660, rb@bodilseninvest.dk

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

Øvrige medlemmer: 
Kristian Degn Kristensen 
Anita Andersen,  
Anne Lise Michelsen,  
Joan Justensen, 
Søren Abildgaard, 
Ellen Holmgaard,  
Thomas Nielsen og  
Else Marie Riis.

Ansatte
Graver: Kari Bjorvatn Værden,  
51373753
Gravermedhjælper:  
Jens Jönson
Inger Gravgaard Christensen
Kirkesanger: 
Ejgil Holmgaard Pedersen
Organist: Helle Kloster, 
27122802, frukloster@gmail.com

Redaktion: 
Jonna Nielsen, Hanne Pedersen, 
Hanne Hvidkjær, Eline Balslev 
Jensen, Anne Lise Michelsen, 
Susan Aaen og Birgitte Haahr 
Callesen. Ansvarsh. red. Helle 
Kloster. Foto: Uffe Sørensen.

Deadline: Forslag til stof til 
næste nummer af Folkekirken 
i Nordsalling modtages gerne 
senest 29.07.2016 til  
frukloster@gmail.com




