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”Jeg ved, at al min sidste tid skal leves, jeg 
ved, at tiden tæller hjertets slag”. Jeg er 
vokset op med Anne Linnets sange, og net-
op de ord gjorde indtryk på mig allerede 
som barn – at al den sidste tid skal leves og 
at tiden tæller hjertets slag. Den tid, der er 
tilbage af livet – min sidste tid – hvor lang 
eller kort den så måtte være.

Døden er en naturlig del af livet. Det prøver 
kloge mennesker jævnligt at fortælle os. Og 
nogle af dem har også påstået, at når vi læ-
rer at forholde os til døden, så bliver vi også 
bedre til at forholde os til livet.

”Jeg ved, at al min sidste tid skal leves, jeg 
ved, at tiden tæller hjertets slag.” De ord pe-
ger jo så på noget af det, vi kan lære ved 
at forholde os til døden – f.eks. dét, at når 
vi kan tale om ”en sidste tid”, og altså der-
med har gjort os klart, at vi ikke skal blive 
ved med at være her, så vèd vi nok også, 
at livet skal leves og bruges – det skal ikke 
bare sjuskes væk i alle mulige ligegyldige 
bagateller.

Det vil sige, at også spørgsmålet om, hvad 
der betyder noget for os, trænger sig på. 
Hvad er det vigtigste for os? Hvad er det, 
vi vil fortryde, hvis vi ikke får det gjort?

Hvad er det, vi ikke kan undvære, hvis li-
vet stadig skal have mening for os? Når vi 
giver os til at svare på den slags spørgsmål, 
så begynder vi samtidig at give os selv mu-
lighed for at leve vores liv, så det ikke bare 
bliver styret af tilfældigheder. Og hvem vèd 

– måske giver vi os i den situation ligefrem i 
kast med nogle af livets store grundspørgs-
mål: Er der en mening med at vi er her 
– er der en Gud – er der et liv ud over 
døden?

Se, det gør sikkert ikke livet lettere. Men det 
kan give både livet og døden en mening 
– når vi med den slags spørgsmål gør os 
klart, hvad vi tror, at vi er her for, og hvad 
vi forventer på den anden side af døden. 
Og tænker vi i de baner, som kirkens og 
kristendommens forkyndelse forsøger at få 
os til at tænke i, så sættes vi ind i en evig 
sammenhæng, hvor vi aldrig er alene, hvor 
vi indgår, ikke bare i slægternes store sam-
menhæng, men også i kærlighedens store 
sammenhæng – den Guds kærlighed, som 
var der før os og som aldrig slipper hverken 
os eller vore kære. Vi ser her et fællesskab, 
som vi forbliver i og som vi har trods døden 
og på tværs af den.

Jeg tager lige fat i en anden digter, Benny 
Andersen. Han siger: 
”Skil dig fra mørket og tag dit parti, du er 
det lys, du kan sprede. Vis mig dit ansigt før 
alt er forbi, så er vi begge til stede. Træer 
kan vælte, riger forgå, kloder kan flække 
som ærter. Én ting er drøj, og går aldrig i 
stå: Kærligheds magt over hjerter”. 

Benny Andersen giver her udtryk for netop 
den erkendelse, som vi skulle give os selv 
lov til at standse op ved et øjeblik, netop 
dén, at vores liv er så usikkert, stort set alt 
kan ske i denne verden, hvor døden gør sig 

Allehelgen 
Kærlighed og fællesskab i liv og død



gældende. Men, siger han så, tværs gen-
nem det alt sammen er der dog alligevel 
noget, som aldrig giver sig.

Mens verden går sin gang, mens træer væl-
ter og riger forgår, er der én ting, som be-
står: Kærligheds magt over hjerter. Den 
bliver stædigt ved med at gøre sig gælden-
de, som den altid har gjort det – den gør 
det igen og igen, uanset hvad der sker.
Dét har sin pris. Den pris, som vi mærker 
lige præcis i sorgen og smerten, når vi mi-
ster én af dem, vi ikke kan undvære. Men 
samtidig giver det vores liv dén styrke, den 
dybde og den værdi, som det så også har – i 
vores oplevelse af kærligheden.

Deri er og forbliver livet stærkt. Det er skrø-
beligt, fordi det leves her på jorden med 
alle de tilfældigheder og vilkår, som vi nu 
engang er omgivet af. Og det er stærkt, for-
di det er givet os af kærlighedens Gud, som 
vender os ud mod hinanden og ind mod 
hinanden: ”Vis mig dit ansigt, før alt er forbi, 
så er vi begge til stede”.

Sorgens og tabets konkrete situation kan 
være forskellig. For nogle kan det være et 
pludseligt og voldsomt tab, som næsten 
ikke er til at bære. For andre et vemodigt 
farvel, hvor alt alligevel på en eller anden 
måde er, som det skal være. 

Men i Guds hus vil vi til Allehelgen mindes 
vore døde i lyset af Jesu ord om, at det ikke 
nødvendigvis er de stærke og ubekymrede, 
der er de salige. For der findes også den 
salighed, at sorg skal trøstes, og at alt det, 
vi mangler, skal gives os af den Herre, der 
mente noget med os og med det liv, han 
skabte. Det slutter ikke alt sammen med 

død og tomhed og ingenting. Det ender i 
den betydning, som vores liv giver os både 
små og store glimt af. 

Med den forståelse af tingene kan vi leve 
med mening, og tænke på dem, som gik 
forud for os; vores forældre, en ægtefælle, 
en søster eller bror, en ven, et barn. De var 
noget for os, de betød noget for os, de var 
en del, og de er en del af livets og kærlighe-
dens store, rige sammenhæng – den sam-
menhæng, som livets Gud selv vil bevare os 
i tværs gennem døden.

Birgitte Haahr Callesen



Eftermiddagsmøderne i 
Glyngøre Præstegård

25. oktober kl. 14.30 – 16.00: Vilhelm Værge fortæller om sit liv som flyverprovst
29. november kl. 14.30 – 16.00: Susan og Helle fortæller og spiller til adventssalmer og -sange

27.september kl. 14.30 – 16.15:  
Vi ser film: Under sandet

Efterkrigsfilmen ’Under sandet’ handler om den 
danske sergent, Carl Leopold, der får ansvaret for 
en gruppe unge krigsfanger. De tyske drenge er 
blevet sendt til den jyske vestkyst for at desarmere 
de to millioner miner, som nazisterne gravede ned 
i sandet under Anden Verdenskrig.

SOGNEUDFLUGT for Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne.                          

Søndag den 10.9. afholdes den årlige sogneudflugt. Turen begynder med gudstjeneste i Selde 
kirke kl. 9, hvorefter vi bliver hentet af bussen. Turen går til herregården Hessel i Himmerland, 
som i dag fungerer som landbrugsmuseum. Vi spiser frokost på Hessel og fortsætter turen til 
Vitskøl Kloster. Vi finder et godt sted til vores medbragte eftermiddagskaffe og slutter dagen 
af med aftensmad på Hvalpsund Færgekro. Tilmelding kan ske til Asta Primdahl (40515224), 
Hanne Pedersen (28515852) eller Jonna Nielsen (25707265 eller 97597265).

Prisen pr. person er 150 kr. 
Sidste frist for tilmelding er  
søndag d.3/9. 

Vel mødt!  
Vi glæder os til at se jer.



Efterårssangaften
Torsdag den 11.10. kl. 19 samles vi i Junget kirke til en san-
gaften. Temaet er efterår, og der vil være både salmer og 
sange på programmet, der hører til årstiden. Der vil også 
være mulighed for at vælge sine egne yndlingssalmer og 
-sange. 

Kom og vær med til en hyggelig aften! 
Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

Selv om vi ER startet i FDF Glyngøre, kan 
du stadig nå at komme med og få en mas-
se gode og sjove oplevelser, om du går i 0. 
klasse eller 8. klasse

Som noget nyt starter vi i år FamilieFDF. Det 
er for børn før skolealderen og her skal far, 
mor eller en bedsteforælder være med til 

de spændende og sjove møder, som er den 
1. søndag i måneden fra kl 9.30 til 12.00.

Se mødetidspunkter på www.fdf-glyngore.
dk eller på facebook FDF Glyngøre eller ring 
til Kredsleder Lone Toft 97572221. 

Vi glæder os til at se netop DIG!

FDF Glyngøre



”Luthers hovedanliggende”  
”Det russiske”                                                      

Mandag den 18. september                                                                                                                                        
Kl. 10.15 Lektor Sasja E. M. Stopa, Århus: 
”Er Gud kærlig?”
Kl. 13 Prof. Chr. Gottlieb, Kbh.: 
”Den russisk-ortodokse kirke i går og i dag”                                              

Mandag den 9. oktober                                                                                                                                          
Kl. 10.15 Phd. stud. Mattias Skat Sommer,  
Århus: ”Luther og Melanchthon”                                                                
Kl. 13 Komponist Karl Aage Rasmussen, 
Østbirk: ”Russisk musik”                                                                                 

Mandag den 30. oktober                                                                                                                 
Kl. 10.15 Sognepræst Kim Eriksen,  
Lemvig:. ”Luther mellem djævel og Gud”                                                                                                                                        
udfra Jakob Knudsens romaner:  
Angst og Mod.                                                                                                         
Kl. 13   Lektor Flemming Houe, Føvling: 
”Forfatteren Fjodor Dostojevskij”

Mandag den 13. november                                                                                                                                         
Kl. 10.15  Fhv. sognepræst Richardt 
Riis, Horsens: ”Luther og paven”                                                                              
Kl. 13 Fhv. sognepræst Johannes Værge, 
Kbh.:  ”N.F.S. Grundtvig og Østkirken”                                                                          

Salling kirkehøjskoles møder finder 
sted på Salling Efterskole i Jebjerg,                                                                                                                        
kl.10.15 til 12.15. Derpå frokostpause  
indtil eftermiddagsmødet fra kl.13.00  
til ca. 15.00.                     
                                                                                     

Betaling: 
300,- kr. pr. semester, 
100,- kr. pr. dag. 
Enkelt foredrag 50,-          
                                                                                      
Formand: 
Kjeld Stampe Nielsen, Knud Strand,  
tlf. 51164937            
                                                                                         
Kasserer:
Else Skovsager Jensen,  
tlf. 40955961                                                                                                                                         
                                                                                           
Skoleleder: 
Sognepræst Henrik Forman, Heltborg 
tlf. 60 72 90 17.  

25-årsskriftet 50,- kr.

Salling kirkehøjskole                                                                                                                                    
Efterårsprogram 2017 



Den 15.-17. september 2017 fra: 
Skive kl. 7.30, 
Holstebro 8.30 (Hedeager kirke),
Herning 9.30, 
Vejle Station 10.30 .
Ankomst Åbenrå ca. kl. 11.30.

I Åbenrå besøger vi Bladhuset med den 
fælles dansk-tyske avisredaktion fremvist af 
chefredaktøren. Vi får en sandwich fra Lag-
kagehuset og vises rund på Brundlund slot 
og på Kobbermøllen ved Kruså. Vi spiser og 
overnatter på Christianslyst. 

Lørdag vil vicepræsidenten for de europæi-
ske mindretal Dieter Küssner guide os igen-
nem Vestslesvig fra Meldorf til Husum kirke 
og Mikkelbjerg. Om aftenen besøger vi Ja-
ruplund højskole, hvor forstander Dressø vil 
fortælle og vise rundt. 

Søndagen er forbeholdt Helligåndskirken 
med Bjørn Nørgaards kunst. Her vil der 
være gudstjeneste ved Sydslesvigs provst 
Viggo Jacobsen. Bagefter besøger vi muse-
umbjerg med Nordeuropas fineste Jugend-

samling og maleren Emil Noldes afd. På kir-
kegården er Istedløven vendt tilbage. Om 
muligt får vi et kik ind i det danske central-
bibliotek m.m. På hjemvejen gør vi hold ved 
grænsen. Forventet hjemkomst om aftenen 
den 17. september. Mere udførligt program 
senere.

Prisen for turen bliver kr. 1.999,-                                                                    
Tilmelding senest den 1. august sker til 
DSUK i Viborg stifts rejsekonto                                                       
reg. 7500 konto 7019682  
ved forinden at betale et depositum på 
200,- kr. Navn og e-mail.adr. bedes anført. 
Restbeløbet forfalder inden den 1. septem-
ber 2017.

Leder af turen bliver: 
fhv. sognepræst Henrik Forman
tlf. 60729017 
e-mail: hforman46@gmail.com, 
som arrangerer turen for Skiveegnens 
grænseforening, DSUK - Folkekirken i ud-
landet og Salling kirkehøjskole.

Studietur til Sydslesvig

Skive kirkes kor under ledelse af Morten Ladehoff kommer 
og giver en varieret og stemningsfuld adventskoncert – lige 
til at komme i julestemning af. Efter koncerten er der tradi-
tionen tro æbleskiver i forsamlingshuset.

Junget-Thorum menighedsråd

Adventskoncert i Thorum kirke
Tirsdag den 5.12. er der adventskoncert i Thorum kirke kl. 19. 



F 1 Bikergudstjeneste 
  Sæby: 17.00 SAA
  Dåbsgudstjeneste  
L 2 Junget: 11.00
  12. s. e. trinitatis 
S 3 Glyngøre: 9.00 POK 
  Junget: 10.30 POK 
  Fur: 19.30 POK
M 4 
  Gudstjeneste 
T 5 Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO 
  Fur Ældrecenter. 14.30 CHO 
  Fyraftenssang 
O 6 Fur: 17.00
T 7 
F 8
L 9 
  13. s. e. trinitatis 
S 10 Sæby: 10.45 CHO Høstgudstj. 
  Selde: 9.00 BHC Udflugt 
  Fur: 9.00 CHO
M 11
  Gudstjeneste 
T 12 Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O 13
  Høstgudstjeneste 
T 14 Thorum: 19.00
F 15
L 16 
  14. s. e. trinitatis  
S 17 Fur: 10.45 CHO 
  Glyngøre: 9.00 POK 
  Åsted: 10.30 POK
M 18
  Gudstjeneste 
T 19 Fur Ældrecenter: 14.30 CHO 
O 20
T 21
F 22
L 23
  15. s. e. trinitatis 
S 24 Vile: 10.45 SAA Høstgudstj. 
  Thorum: 10.30 BHC 
  Fur: 14.00 CHO Høstgudstj.
M 25
T 26 
O 27
T 28
F 29
L 30

Kalender 
Gudstjenester & 
arrangementer

SEPTEMBER

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

Kirkekoncert i Glyngøre Kirke 
den 12.november kl. 16.00.

Leif Kristiansen med band spiller egne 
sange med lokalhistoriske fortællinger 
fra sine 2 CD´er, Fra hage til øre og 
Nordvest. 

De vil også give et par numre af Bjørn 
Eidsvåg og Leonard Cohen med egne 
oversættelser. Velkommen til en koncert 
med dejlige rytmer og poetiske, fortæl-
lende tekster.

kirke
koncert



  Fyraftensgudstjeneste 
O 1 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftenssang 
  Fur: 17.00
T 2  
F 3
  Dåbsgudstjeneste 
L 4 Glyngøre: 11.00
  Allehelgen 
S 5 Glyngøre: 19.00 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Thorum: 19.00 BHC 
  Fur: 10.45 Fur
M 6
  Gudstjeneste 
T 7 Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO 
  Fur Ældrecenter. 14.30 CHO 
  Filmaften 
O 8 Selde: 19.00
T 9
F 10
L 11 
  22. s. e. trinitatis 
S 12 Glyngøre: 10.45 BHC 
  Selde: 9.00 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 13 
  Gudstjeneste 
T  14 Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O 15
T 16 
F 17
L 18
  23. s. e. trinitatis 
S 19 Glyngøre: 9.00 POK 
  Åstes: 10.30 POK 
  Fur: 10.45 CHO
M 20
  Gudstjeneste  
T 21 Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O 22
T 23
F 24
L 25
  Sidste søndag i kirkeåret 
S 26 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 POK
M 27
T 28
O 29 
T 30

  16. s. e. trinitatis 
S 1 Glyngøre: 10.45 CHO 
  Selde: 10.30 BHC Høstgudstj. 
  Fur: 9.00 CHO
M 2
  Gudstjeneste 
T 3 Fur Ældrecenter. 14.30 BHC 
  Glyngøre Ældrec.: 10.00 BHC
  Fyraftenssang 
T 4 Fur: 17.00 SFJ 
T 5 
F 6
L 7
  17. s. e. trinitatis 
S 8 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Åsted: 9.00 BHC 
  Fur: 10.45 BHC
M 9
  14.30 Gudstjeneste  
T 10 på Selde Ældrecenter BHC
  Fyraftensgudstjeneste 
O 11 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Efterårssangaften 
  Junget: 19.00
T 12
F 13
L 14
  18. s. e. trinitatis 
S 15 Glyngøre: 16.00 CHO 
  Junget: 10.30 CHO 
  Fur: 9.00 CHO
M 16
  Gudstjeneste 
T 17 Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O 18
T 19 
F 20 
L 21 
  19. s. e. trinitatis 
S 22 Glyngøre: 10.45 BHC 
  Selde: 9.00 BHC 
  Fur: 10.45 POK
M 23
T 24 
O 25
T 26 
F 27
L 28 
  20. s. e. trinitatis 
S 29 Reformationsgudstjenesste 
  Åsted Østergaard: 14.00 
  Fur: 10.45 CHO
M 30
T 31

OKTOBER NOVEMBER



De næste fire onsdage vil der være rundvis-
ninger på kirkegårdene og i kirkerne i Selde, 
Åsted, Junget og Thorum. Lokale folk med 
stort kendskab til kirkerne og kirkegårdene 
vil vise rundt og fortælle. Der bliver serveret 
en kop kaffe.

Det er muligt at deltage i en enkelt af kir-
kegårdsvandringerne eller så mange, som 
man har tid og lyst til.

Tidspunkter:
Onsdag den 9.8. kl. 19 i Selde 
Onsdag den 16.8. kl. 19 i Åsted
Onsdag den 23.8. kl. 19 i Thorum
Onsdag den 30.8. kl. 19 i Junget
Vel mødt til fire spændene aftner 
i hyggeligt selskab.

Selde-Åsted og Junget-Thorum 
menighedsråd

Vores organist gennem 17 år i Selde, Åsted, 
Junget og Thorum sogne, Anne Marie Niel-
sen, har besluttet at sige tak for denne gang. 

Vi kommer til at savne Anne Marie i kirkerne 
til gudstjenester og andre arrangementer 
og til gudstjenester på Selde Ældrecenter. 
Kære Anne Marie! Tusind tak for musik og 
samarbejde gennem så mange år!

Selde-Åsted og Junget-Thorum 
menighedsråd

Kirkegårds- 
vandringer

Afsked 

Høstgudstjeneste  
i Thorum kirke
Torsdag den 14.9. kl. 19 er der høstgudstjeneste i 
Thorum kirke. Det bliver en stemningsfuld aften- 
gudstjeneste, og efterfølgende er der kaffe i forsam-
lingshuset. Alle er velkomne til en hyggelig aften.

Junget-Thorum menighedsråd 



September
5 -7. Time out, Kildeborg
14. Pastor P. Østerby Jørgensen,  
 Lutheraften
21. Pastor Frede Møller, Bibelundervisning  
 Efs. 5 
28.  Henri Jensen,  
 Høstfest med fælles spisning.

Oktober
3-5. Temaundervisning (Kreds)
6. S. klub
12. Missionær Preben Sørensen Viborg 
23.  Kredsgeneralforsamling
26. Generalsekretær i Israelmissionen  
 Bodil Skøtt 

November
2. Jørgen Knudsen, Sømands fest  
 (Første tur til Grønland)
3. S. klub
7-9. Knud Dalsgaard Hansen, (Århus Kreds)  
 Efterårsmøder. Durup missionshus.

16. Robert Enevoldsen Holstebro 
23. Pastor Frede Møller, Bibelundervisning  
 Efs. 6.
30. Youssef Wessam 

Hvor andet ikke er anført holdes møderne i 
Durup Missionshus Hovedgaden 43. fra kl. 
19.30 til ca. 21.30. Alle er velkommen.
DMS kredsen Durup.

Børneklub- Stjerneklubben  
i Durup Missionshus 
hver onsdag kl 18.30 til 20.00
 
Kontaktperson Nordsalling IM  
Jens Thorsen tlf. 29 27 78 70

Indre Mission NordsallingAfsked 

Allehelgen 
                                i Selde og Thorum

Den første søndag i november er Allehelgens søn-
dag. På denne dag mindes vi alle dem, som vi har 
mistet i det forgangne år. Der er gudstjeneste i Selde 
kirke kl. 10.30 og i Thorum kirke kl. 19. Ved disse to 
gudstjenester læser vi navnene på alle dem, som er 
døde i det forgangne år, og vi tænder et lys for hver 
enkelt.



Filmaften
Onsdag den 8. november kl. 19 er der filmaften i 
Selde kirke. 

Traditionen tro er der filmaften i Selde kirke i november, 
og vi skal se filmen ”Der kommer en dag”. 

Dramaet er fra 2016 og instrueret af Jesper W. Nielsen, og 
den er baseret på virkelige og voldsomme hændelser på 
drengehjemmet Godhavn i 1960’erne. På rollelisten er bl.a. 
store danske skuespillernavne som Sofie Gråbøl, Lars Ran-
the og Lars Mikkelsen. Efter filmen vil der være mulighed 
for at få en kop kaffe og en snak om filmen. 

Adventskoncert
Menighedsrådene i Nordsalling går igen i år sam-
men om at stable en flot julekoncert på benene. 
Sidste år hørte vi Händels Messias i Selde kirke. 

I år kommer Nordvestkoret fra Thy 
under ledelse af Morten Ahti Lyng til 
GLYNGØRE ONSDAG DEN 6.12. KL. 19 
og giver en spændende og festlig adventskoncert. 
Kom og tag del i en dejlig aften – og gå hjem med 
masser af julestemning! Der er gratis entré.

Menighedsrådene i Glyngøre, 
Sæby, Vile, Selde, Åsted, Junget og Thorum



Årets konfirmandundervisning i Glyngøre, 
Sæby, Vile sogne begynder 8.september 
med en hel introdag. Derefter går undervis-
ningen i gang uge 43 og frem med lektio-
ner tirsdag morgen.

Konfirmander, præst og organist mødes al-
tid i Glyngøre kirke, hvor der er en kort an-
dagt kl. 8, inden undervisningen fortsætter 
i konfirmandstuen. 

Vi vil gerne invitere alle der har lyst og mu-
lighed til at deltage. 

Datoerne vil løbende blive bekendtgjort på 
Facebook, Hjemmesiden, glyngoerekirke.dk 
og i informationskassen ved kirken. 

Konfirmandundervisning 
Glyngøre, Sæby og Vile sogne 

Weekenden den 28. og 29.10. er der festlige 
Lutherarrangementer på Østergård i Åsted. 
Der vil bl.a. blive opført en Luthermonolog, 
Vestervig Kammerkor spiller musik fra Lu-
thers tid, og teologisk stiftskonsulent i Vi-
borg stift Henning Kjær Thomsen holder 
foredrag.

Reformations- 
fejring på Østergaard

Vi fortsætter med SOGNETS DAGLIGSTUE i efteråret
Fredage kl. 9.30 - 11.00 i konfirmandstuen, Glyngøre.

September:  8. - 15. - 22. - 29.  (i samarbejde med Ældre Sagen)
Oktober:      6. - 13. - 27.   (i samarbejde med Ældre Sagen) 
November:  3. - 10. - 17. - 24.  (i samarbejde med Ældre Sagen) 

Velkommen til hyggeligt samvær. 



DØBTE 
Junget Kirke
10/6-2017 
Tor Vestergaard-Petersen og 
Magnus Thorhauge Østergaard

Selde Kirke
11/6-2017 
Lauritz Wolfgang Bruun Zumbusch

VIEDE 
Junget Kirke
8/7-2017 
Camilla Schou Brunsgaard og 
Anders Schou Brunsgaard

Selde Kirke
15/7-2017 
Henriette Sørensen og 
Simon Lenda Andersen

BEGRAVELSER/BISÆTTELSE 
Junget Kirke
18/5-2017 Tove Rumpelthiin 

Selde Kirke
9/6-2017 Hans Østergaard Panduro
24/6-2017 Nagda Christensen
14/7-2017 Linda Olesen

Siden sidst

BIKER gudstjeneste
Sæby kirke 1. sept. kl. 17.00

Efter gudstjenesten er man velkommen i klubben  

Glyngøre Road Runners, som serverer et måltid mad. 

Julemarked 
i Hallen i Selde 
Ligesom sidste år vil kirkerne 
i de fire sogne Selde, Åsted, 
Junget og Thorum have en 
stand på julemarkedet i  
Hallen i Selde. 

Her i hyggehjørnet vil man 
kunne sidde og få en snak og 
en kop kaffe, og børnene kan 
tegne en tegning og få et glas 
saft. 

Julemarkedet finder som altid 
sted i den anden weekend i 
november, den 11.-12.



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 præstesekretær 
Jette Dalsgaard, jeda@km.dk, 
tlf. 9676 1044

SELDE-ÅSTED
Hjemmeside: 
www.fursundkirker.dk

Menighedsråd
Formand: Gert Primdahl
Næstformand: Ole Nannerup
Kasserer: 
Birgitte Børsting Kaastrup
Kontaktperson: Ib Thun Madsen

Kirkeværger:
Selde: Karen Nielsen
Åsted: Asta Jensen

Menige medlemmer:
Sisse Jensen og Hanne Pedersen

Ansatte
Graver: 
Peter Thøger Kristensen, 
21 75 48 15 

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
Næstformand: Helle Sørensen
Kasserer: Kaj Madsen
Kontaktperson:
Birgitte Haahr Callesen

Kirkeværger:
Junget: Kaj Madsen
Thorum: Rikard Kristensen
 
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, Vile
Næstformand, kontaktperson 
og kasserer, Ellen Holmgaard, 
Glyngøre
Kirkeværge
Thorvald Mortensen, Vile 

Anita Andersen, Sæby
Anne Lise Michelsen, Sæby
Ingrid Jensen, Glyngøre
Joan Justesen, Glyngøre
Lene Bonde Johansen, Glyngøre 

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

Redaktion: 
Jonna Nielsen, Hanne Peder-
sen,  Eline Balslev Jensen, Ingrid 
Jensen, Susan Aaen og Birgitte 
Haahr Callesen. Ansvarsh. red. 
Helle Kloster. Foto: Uffe Søren-
sen.

Deadline: Forslag til stof til 
næste nummer af Folkekirken 
i Nordsalling modtages gerne 
senest 05.11.2017 til  
frukloster@gmail.com

Find os på facebook:
Glyngøre, Sæby,og Vile kirker
Selde Åsted Junget Thorum sogne




