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Som dette nummer af kirkebladet udkom-
mer, går vi advent i møde. Og mange ste-
der gøres klar til at tænde det første lys i 
adventskransen. Advent strækker sig som 
bekendt over de sidste fire søndage inden 
juledag. Samtidig markerer 1. søndag i ad-
vent kirkens nytår.

Kirkeåret starter ikke i afsættet af en stor 
fest efterfulgt af en lang og mørk januar, 
som vores verdslige nytår kort sagt gør det. 
Kirkens nytår starter med en klargørings-
periode til festen. Man kan sige, at vi med 
advent tager julefestens glæde på forskud. 

Sand glæde er jo dog sjældent uden alvor. 
Det samme med advent. Adventens kirke-
lige og liturgiske farve er den lilla. Det be-
tyder, at advent er tid til bod og anger - tid 
til eftertanke. Oprindeligt er adventstiden 
tænkt som en fysisk og åndelig klargørelse 
til julens budskab og fest.

Ordet advent kommer af latin: ”Adven-
tus Domini”, dvs. ”Herrens komme”. Det er 
”Herrens komme” vi forbereder i advent 
og fejrer i julen. Når vi siger ”Herrens kom-
me” har det tre aspekter: Det historiske, det 
nærværende og det fremtidige. 
”Herrens komme” betyder på én og samme 
tid; Jesusbarnet i krybben; Jesus som selv 
er tilstede hos de troende – i hjerterne og 
i fællesskabet; og Jesus som skal komme 
igen ved tidernes ende. I Jesus fejrer vi Gud 
som den, som ”var og er og kommer”.

Nok går vi altså advent og jul i møde. Men 
hvad vi forbereder i advent og fejrer i julen 

er så meget mere noget, der går ind til os, 
noget der kommer til os. For det er jo net-
op, hvad det lille barn i krybben er – selve-
ste Gud, der kommer til mennesker: Møder 
os, hvor vi er og som vi er. Så undseelig som 
et spædbarn - dog så kraftfyldt, at han kan 
tage bolig i vores hjerter - og så mægtig i 
kærlighed, at han ikke glemmer os ved ti-
dernes ende. 

I Johannesevangeliet læser vi om den kraft 
Gud kom til verden med: ”I ham var liv, og 
livet var menneskers lys. Og lyset skinner i 
mørket, og mørket greb det ikke” Joh 1,5-6 

Lise Uhrskov

Et lys i mørket 



I perioden september-oktober-november 
2016 har jeg haft studieorlov. En studieorlov 
er en muligheder, præster har for at dygtig-
gøre sig og er i virkeligheden en udløber 
af overenskomstforhandlingerne for ca. 20 
år siden. Ved de aktuelle forhandlinger den 
gang var der udsigt til en meget ringe løn-
stigning. I stedet for at fordele midlerne på 
de enkelte præster, enedes man om at lade 
det samlede beløb indgå i en pulje, hvor der 
så hvert år bliver udloddet et vist antal or-
lovs. Det er for mig at se en genial måde at 
efteruddanne ansatte på og det burde kun-
ne bruges inden for alle erhvervsgrupper, 
hvor ønsket og viljen er tilstede.

Det særlige ved min orlov er, at man for før-
ste gang har øremærket 4 orlovs til at be-
skæftige sig med ét bestemt emne, nemlig 
kirken på landet. Landsognene nyder i dis-
se år stor bevågenhed fra lovgivernes side. 
Fortegnet for interessen er først og frem-
mest en fokus på de mange middelalderkir-
ker sat i forhold til fraflytning i landsognene 
med deraf følgende udfordringer for den 
lokale kirkelige økonomi.

I september var jeg på det, der så mundret 
kaldes ”Kirkeministeriets ajourføringskur-
sus for provster” og her beskrev Helsingørs 
biskop Liselotte Rebel provstens placering 
i folkekirken sådan: ”Provsten er dels cre-
men, der holder de enkelte lag i lag-
kagen sammen dels midterste lag i en 
sandwich, der befinder sig midt mellem 
menighedsråd og stift/ministerium”. Ci-

tatet her rammer direkte ned i det, jeg har 
beskæftiget mig med i min orlov: hvad må 
og kan en provst tage initiativ til indenfor 
et provsti?

Jeg har kigget på lovgivningen, der stort set 
i et og alt – også historisk - ser provsten og 
provstiudvalgets funktion som administra-
torer af de penge, der udskrives i kirkeskat 
og som derefter skal fordeles til de enkelte 
sogne i provstiet.

Provstens rolle har imidlertid ændret sig 
indenfor de seneste 10 år. Fra at være ad-
ministrator til at være igangsætter og initi-
ativtager f.eks. til samarbejder mellem me-
nighedsråd, strukturdrøftelser, flytning af 
opgaver fra menighedsråd til provsti o.s.v. 
Fra Kirkeministeriet sendes der klare sig-
naler om, at provsten og provstiudvalget 
agerer aktivt på de lokale udfordringer. Pro-
blemet er blot, at lovgivningen halter langt 
bagefter virkelighed og forventninger. Og 
derfor er der mere presset midt i en sand-
wich i en provst daglige arbejde end lagka-
gecreme.

En anden udfordring er – for mig at se – 
at der på de forskellige niveauer i folkekir-
ken(menighedsråd, provsti, stift) er meget 
snævre bestemmelser for initiativpligten. 
Menighedsrådet er den lokale kirkelige 
ledelse, men der er ingen pligt til f.eks. at 
samarbejde med andre menighedsråd, hvil-
ket ofte betyder, at opgaver ikke bliver løst. 
Storpastorater er en vej hen til et mere for-

Creme eller  
midterste lag i en sandwich?



pligtende samarbejde f.eks, omkring perso-
nale, bygningsvedligeholdelse, men igen: 
der er ingen pligt hverken til samarbejde el-
ler fælles intiativer. Og det er jo slemt, fordi 
iøjnefaldende udfordringer omkring fraflyt-
ning, faldende medlemstal, store vedlige-
holdelsesopgaver vedr. middelalderkirkerne 
nemt drukner lokalt, fordi ingen har pligt til 
at tage initiativ.

Provstiet har mulighed for at arbejde mere 
i helikopterperspektiv, men heller ikke her 
er der en pligt til initiativ – bortset fra det 
økonomiske tilsyn med den lokale økono-
mi. Der er en forsøgsordning i støbeskeen, 

hvor menighedsråd vil få mulighed for at 
lade opgaver(personaleansættelser, regn-
skab mv) overgå til provstiet, sådan at man 
lokalt kan bruge tiden på at udvikle det lo-
kale kirkeliv i stedet for at bruge næsten al 
tid på administration. Der er dog ikke slup-
pet så meget ud fra korridorerne i ministe-
riet, at vi i provstiet ved, hvordan vi så skal 
arbejde fremover. Så vi venter i spænding.

Susan Aaen

Julehjælp
Har du svært ved at se, hvordan du skal få råd til at holde jul? Eller kender 
du en familie, som ikke har råd til gaver og juleand? Så kan der søges om 
julehjælp hos Selde-Åsted-Junget-Thorum sognes hjælpekasse. 

Ansøgningsskemaer udleveres i Selde præstegård hos sognepræst Birgitte 
Haahr Callesen (tlf.nr. 9759 6040). Ansøgningsfrist er den 10. december. 

Vi samler ind til julehjælp ved gudstjenester og arrangementer i oktober, 
november og december, men man er naturligvis altid velkommen til at give 
et bidrag. Bidrag indsættes på konto 7587-658-106-8954 eller afleveres til 
sognepræsten.

Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd



Tak for tiden
Jeg kan blankt indrømme, at jeg inden min 
tid som præstevikar i Nordsalling pastorat 
kun yderst flygtigt havde bevæget mig gen-
nem egnen. Så da jeg en flot sensommer-
dag i august kørte mod vest for at have et 
møde i Glyngøre forud for vikariatet, så var 
det naturligvis med nogen spænding. Inden 
turen havde jeg orienteret mig om vejen på 
et kort og var stærkt opmærksom på, at jeg 
ikke skulle dreje forkert af og derved ende i 
enten Pinen eller Plagen. Det lykkedes! 

Og da jeg i flot sol trillede ned ad svinget 
og ind i Glyngøre, var det heller ikke hver-
ken pine eller plage der faldt min tanke ind. 
Glyngøre er en meget smukt by – og Salling 
er en meget smuk egn.

Kirkeligt, arbejdsmæssigt og socialt har 
jeg her haft en god tid. Jeg fik glæden af 
at mødes med konfirmanderne i Selde hver 
torsdag morgen. Jeg har været med ved 
minikonfirmander i Glyngøre, ved diver-
se gudstjenester og møder. Det har været 
spændende - at møde jer alle og at erfare, 
hvordan I gør herude. Jeg har meget at tage 
med mig. Tak for det!

Bedste hilsner 
Lise Uhrskov 

Advents- 
fortællinger 
i Åsted kirke den 14. dec. kl. 19.

Som noget nyt vil vi gerne lave 3 aft-
ner i årets løb, som markerer kirkens 
3 største højtider: Jul, påske og pinse. 
Aftnerne vil bestå af fællessang samt 
små historier og fortællinger, som 
hører højtiden til, og som fortæller 
noget om, hvorfor netop disse tre høj-
tider er kirkeårets største fejringer.

Vi begynder i december med Ad-
ventsfortællinger i Åsted kirke 
onsdag den 14.12. kl. 19. Alle er 
velkomne til en hyggelig aften under 
adventskransen.

Sogneeftermiddage 
januar og februar
Glyngøre Præstegård kl. 14.30

25.januar: 
Børnekoret synger. Efter kaffe er der 
ønsketime i salme- og højskolesang-
bogen
22.februar:  
”Verdens sidste vildmark” på kryds-
togt i Nordøstgrønland.  
 
Pia og Frits Sørensen.



TEMA: ”Middelalderen” og            
 ”Salling i går og i dag”                                                              

Programmet er ikke endeligt fastlagt, 
men disse datoer er gældende:
                                                                                             
Mandage 
den 16. & 30. januar , den 20. februar 
og den 13. marts
kl.10.15 og kl.13

Mandag den 20. marts kl. 19
Årsmøde: Fællessang med Kor, der synger  
”Gregoriansk sang”

Studietur: 
Salling rundt den 15. maj 2017.
Afgang med bus fra Salling efterskole 
mandag den 15. maj kl. 8, hjemkomst kl. 
18. Tilmelding og betaling senest den 20.
marts 2017

Salling kirkehøjskoles møder hol-
des på Salling Efterskole i Jebjerg,                                                                                                                        
kl.10.15 til 12.15. Derpå frokostpause  
indtil eftermiddagsmødet fra kl.13.00  
til ca. 15.00.                     
                                                                                     
Betaling: 
250,- kr. pr. semester, 
100,- kr. pr. dag. 
Enkelt foredrag 50,-          
                                                                                      
Formand: Kjeld Stampe Nielsen, Knud 
Strand, tlf. 51164937            
                                                                                         
Kasserer: Henny Jakobsen, Selde,  
tlf. 40364269                      
                                                                                 
Skoleleder: Sognepræst Henrik Forman, 
Heltborg, tlf. 60 72 90 17.  

25-årsskriftet 50,- kr.

Salling kirkehøjskole                                                                                                                                    
Vinterprogram 2017 

MINIKONFIRMANDER i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne
Fra det nye års begyndelse vil der, ligesom i de tidligere år, være et tilbud fra kirken til alle 
elever på 3. klassetrin om at blive minikonfirmand.
Tilbuddet er gratis, og det er frivilligt at deltage. Undervisning/leg, fortælling og sang foregår 
i præstegården i Selde og i kirken onsdage efter skoletid ca. 1 ½ time, dvs. kl. 14-15.30. Første 
gang bliver onsdag den 11.1.2017 og forløbet strækker sig over 7 onsdage (uge 2-10 , fri i 
uge 4 og 7). Afslutningen bliver søndag den 12.3. kl. 17 i Selde kirke med fælles spisning bag-
efter. Ikke-døbte børn er også meget velkomne til at være med. Jeg henter børnene på skolen 
og følger dem tilbage, når vi er færdige.

Tilmelding foregår til mig på telefon/sms eller mail, senest 19.12.2016. 
Birgitte Haahr Callesen, sognepræst - bhc@km.dk - 9759 6040/2621 8482



Kirken på landet:  
lokale samarbejdsmuligheder 
- Et lille blik fra en studieorlov

I de seneste tre måneder har jeg haft studie-
orlov med det formål at undersøge, hvor-
dan vi som kirke kan stable et bedre kirkeliv 
på benene og nå ud til flere af sognenes be-
boere, så flere kan få glæde af kirken og det 
gode budskab, som kirken står for. 

Mit projekt har handlet om muligheder for 
at samarbejde mere med lokale foreninger, 
end vi gør på nuværende tidspunkt. Kirken 
og menighedsrådet er en forening i lokal-
samfundet blandt mange andre foreninger, 
og for mig at se er et samarbejde både na-
turligt og vitalt. Vi arbejder jo alle for den 
samme sag: at bringe liv og aktivitet til vo-

res lokalsamfund – for at gøre netop vores 
sted til et endnu bedre sted at bo og leve 
med muligheder og tilbud til alle, som øn-
sker at deltage.

I skrivende stund kan jeg kun love én ting: 
at jeg glæder mig utrolig meget til at kom-
me tilbage til præstearbejdet og afprøve 
nogle af de mange ideer, som min orlov 
har fostret. Jeg håber på jeres opbakning 
og støtte til arbejdet med at gøre kirken og 
dens tilbud og budskab mere tydelig i livet 
og hverdagen for alle jer her i Selde, Åsted, 
Junget og Thorum sogne.  

Sognepræst 
Birgitte Haahr Callesen   

Tak til strikkedamerne i Selde præstegård! 

Tak til jer der trofast møder op i præstegården for at strikke til store og 
små i sognene. Tak for samvær, tak for hyggelige snakke, særligt tak 
for de mange fine ting, der bliver produceret til sognenes julehjælp. 

Også tak til jer, der sidder derhjemme og strikker til samme formål. 
Skulle der nu være nogen, der læser disse linjer og tænker, at det 
kunne være hyggeligt at være med, så skal du vide, at du er så vel-
kommen. Vi samles i præstegårdens konfirmandstue alle onsdage 
i lige uger kl. 14-16. Vi giver kaffen - brødet må du selv sørge for.

Hilsen menighedsrådene i Selde-Åsted og Junget-Thorum



O 23
T 24
F 25
L 26
  1. s. i advent 
S 27 Glyngøre: 10.45 LUH 
  Minikonfirmandafslutning 
  Selde: 16.00 Koncert 
  Åsted: 9.00 LUH 
  Fur: 10.45 CHO
M 28
T 29 

T 1  
F 2
  Dåbsgudstjeneste 
L 3 Sæby: 11.00 SAA
  2. s. i advent  
S 4 Vile: 19.00 SAA kor 
  Thorum: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 5
  10.00 Gudstjeneste 
T 6 på Glyngøre Ældrecenter CHO 
  14.30 CHO 
  på Fur Ældrecenter
  Fyraftensgudstjeneste 
O 7 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftenssang 
  Fur: 17.00 CHO
T 8
F 9
L 10
  3. s. i advent  
S 11 Sæby: 19.00 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.30 CHO 
  VI synger julen ind
M 12
T 13 
  Adventsfortællinger 
O 14 Åsted: 19.00 BHC

Kalender 
Gudstjenester & arrangementer

NOVEMBER

DECEMBER

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

T 15 
F 16 
L 17 
  4. s. i advent  
S 18 Glyngøre: 16.00 BHC   
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
  Juleafslutning 
M 19 Glyngøre Børnehave 10.00 SAA
  Juleafslutning for skolen 
T 20 Glyngøre: 08.30 CHO 
  Selde: 9.00 BHC 
  Fur: 10.00 CHO 
O 21
  14.30 Gudstjeneste 
T 22 Selde Ældrecenter BHC
  10.00 Gudstjenste 
F 23 Glyngøre Ældrecenter CHO
  Juleaften 
L 24 Glyngøre: 13.00 CHO 
           16.30 SAA 
  Sæby: 15.30 SAA 
  Vile: 14.15 SAA 
  Selde: 13.00 BHC 
  Åsted: 14.00 BHC 
  Junget: 15.00 BHC 
  Thorum: 16.00 BHC 
  Fur Ældrecenter: 10.45 CHO 
  Fur: 15.30 CHO
  Juledag 
S 25 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
  Skt. Stefansdag 
M 26 Glyngøre: 9.00 CHO 
  Thorum: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
T 27
  Adventskoncert 
O 28 Thorum kirke kl. 19.00
T 29
F 30 
L 31



  Nytårsdag 
S 1 Glyngøre: 16.30 SAA 
  Thorum: 16.00 BHC 
  Fur: 14.00 CHO
M 2
  Gudstjeneste 
T 3 10.00 Glyngøre Ældrecenter CHO 
  14.30 Fur Ældrecenter CHO 
  Fyraftensgudstjeneste 
O 4 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftesang 
  Fur: 17.00 CHO
  Hellig tre Kongers aften 
T 5 Åsted: 19.00 Vi synger julen ud BHC
F 6
  Dåbsgudstjeneste 
L 7 Glyngøre: 11.00 SAA
  1. s.e. Hellig tre Konger 
S 8 Glyngøre: 16.00 SAA Nytårsmønst. 
  Selde: 9.00 POK 
  Fur: 10.45 POK
M 9 
T  10 14.30 Gudstjeneste 
  på Selde Ældrecenter BHC 
O 11
T 12
F 13
L 14
  2. s.e. Hellig tre Konger 
S 15 Glyngøre: 10.45 CHO 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 9.00 CHO
M 16
T 17 
O 18
  Sangaften - vinter 
T 19 Selde: 19.00 BHC
F 20
L 21
  3. s.e. Hellig tre Konger 
S 22 Glyngøre: 9.00 BHC 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 23 
  14.30Gudstjeneste 
T 24 Fur Ældrecenter CHO
O 25
T 26
F 27
L  28
  4. s.e. Hellig tre Konger 
S 29 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO

  Fyraftensgudstjeneste 
O 1 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftesang 
  Fur: 17.00 CHO
  Kyndelmisse 
T 2 Thorum: 19.00 BHC
F 3
  Dåbsgudstjeneste 
L 4 Glyngøre: 11.00 SAA
  5. s.e. Hellig tre Konger 
S 5 Glyngøre: 9.00 CHO 
           16.00 Koncert 
  Åsted: 19.00 CHO 
  Fur: 10.45 CHO
M 6 
  Gudstjeneste 
T  7 10.00 Glyngøre Ældrecenter CHO 
  14.30 Fur Ældrecenter CHO
O 8
T 9
F 10
L 11
  Septuagesima 
S 12 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Thorum: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 POK
M 13
  Gudstjenste 
T 14 14.30 Selde Ældrecenter BHC
O 15
T 16 
F 17
L 18
  Seksagesima 
S 19 Glyngøre: 10.45 CHO 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 9.00 CHO
M 20 
  14.30 Gudstjeneste 
T 21 Fur Ældrecenter CHO
O 22
T 23
F 24
L  25
  Fastelavn 
S 26 Glyngøre: 14.00 SAA 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 13.30 CHO
M 27
T 28

JANUAR FEBRUAR



  Fyraftensgudstjeneste 
O 1 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftesang 
  Fur: 17.00 CHO
T 2 
F 3
L 4 
  1. s. i fasten 
S 5 Glyngøre: 10.45 BHC 
  Junget: 9.00 BHC   
  Fur: 10.45 CHO
M 6 
T  7 
O 8
T 9
F 10
L 11
  2. s. i fasten 
S 12 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Selde:  17.00 BHC  
  Minikonfirmandafslutning 
  Fur: 10.45 POK
M 13

MARTS Ændring
Post Nords ændringer i deres omdeling af 
post, giver nogle udfordringer for udsen-
delse af kirkebladet. 

Normalt dækker gudstjenestelisten de 3 
måneder indtil næste kirkeblad. Fremover 
vil den første uge af den næste periode 
være med, så man har overblik over guds-
tjenester, selvom bladet måske ikke lige er 
ude inden den 1. 

 
 
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.

Særlige gudstjenester i december 
                                Glyngøre, Sæby, Vile
4.december synger børnekoret ved gudstjenesten i Vile kl. 19.00.  
Vi serverer champagne og kransekage efterfølgende.

7.december holder vi fyraftensgudstjeneste i Glyngøre kl. 17.00.  
Kaffe og te i våbenhuset fra kl. 16.30.

11.december i Sæby kl. 19.00. 
Vi serverer champagne og kransekage efterfølgende.



Ændring
Hvor går tre måneder dog hurtigt, når vi 
ikke standses op af større problemstillinger.

Der er stor forskel på at være præst på 
landet i vor tid, end da jeg begyndte som 
sognepræst, derfor er det godt, at præster 
tager sig tid til at fordybe sig i, hvordan vi 
skal være kirke på landet her i det 21. årh.

Jeg slog for mange år siden til lyd for, at fol-
kekirkepræster burde lægge 25% af deres 
arbejdstid i det folkelige liv. Især i Vendsys-
sel oplevede jeg det store skel mellem fol-
kekirkens indre og ydre fællesskab, og det 
ydre fællesskab udgør vel at mærke mere 
end 95% af medlemmerne!

Her på Salling er der et godt folkeligt fæl-
lesskab, der er gode betingelser for at knyt-
te forbindelsen mellem folk og kirke – hvis 
vi ikke kun vil være kirke med stort K, men 
anerkende det folkelige livs værdier og ska-
be mulighed for, at de kan komme til udfol-
delse i kirkens rammer.

Tak for tjenesterne i de fire skønne kirker, 
tak for godt samarbejde med medarbejder-
ne ved kirkerne – og tak til Selde Ældrecen-
ter, hvor det har været en rigtig god ople-
velse at komme og holde gudstjenester.

Mange hilsner her fra Fur Ø!
Poul Krabbe-P.

Farvel og tak!
KONCERT 
i Glyngøre Kirke 

søndag 5. feb. kl. 16.00

Violin Duo  
Gitana & Kajetan

Kom og lyt til et eksklusivt 
kammermusikprogram  
bestående af virtuose  

violinduoer. 

Der bliver et spændende, 
blandet program med bl.a. 
stykker af Bach, Mozart, 
Rossini, afvekslet med  

ragtimes og fiddletunes.

En varm oplevelse  
i en kold kyndelmissetid. 

Vel mødt!



Hellig tre Kongers aften er 
julens sidste aften. Her hører 

vi historien om de hellige 
tre konger, eller de tre vise 
mænd, som begav sig ud på 
en lang rejse for at finde og 
tilbede det lille Jesusbarn. 

Kom til Åsted kirke 
torsdag d. 5. januar kl. 19 

og vær med til at til at synge 
julen ud. 

Hellig tre  
Kongers aften 
– vi synger julen ud 

Vintersangaften
Torsdag den 19.1. kl. 19 samles vi i Selde kirke til en sangaften. Temaet er vinter, 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! 

Vile, Sæby og Glyngøre
Kære brugere af kirkegårdene,  

gæster og alle som har lyst!
Fredag den 9. december 

vil vi gerne invitere jer til før-jule-hygge 
i graverhuset i Glyngøre. 

Vi serverer kaffe, te, gløgg og  
hjemmebagte æbleskiver. 

Der er åbent hus fra kl. 9.30 til 12.30.
Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen
Kari og Jens



December
1.  Missionær Jørgen Bloch Randers 
2. S. klub
8. Adventshygge/Julefrokost m. Bogsalg
 Julefrokost kl. 18.00

Januar
5. Helligtrekonger Gudstjeneste i Durup  
 Kirke kl. 19.00 efterfølgende kaffe i  
 missionshuset
6. S. klub
9 - 12 Evangelisk alliances bede uge
19. Missionær Villy Sørensen Hammel
26. Generalforsamling

Februar
2. Bibelundervisning Efeserbrevet 1.  
 Pastor Jeppe Jensen
3. S. klub
9. Pastor Arne Holmgaard Viborg 
23. Skoleleder Stefan Frøkjær Fur. 

Marts
2. Generalsekretær 
 Frede Ruby Øster-gaard Promisio
3. S. klub
9. Bibelundervisning Efeserbrevet 2  
 Pastor Ove Mølgaard 
22. Møde i Durup sognegård  
 ”Bibelen Live” v. Claus Lauersen

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 i Durup
Onsdag d. 7. dec. Kl. 14.30  
hos Kirsten Breinholt Vestervang 11 Durup

Onsdag d. 8 feb. Kl. 14.30  
hos Kirsten Jensen Æblevej 41 Roslev

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 Nordsalling   www.imnordsalling.dk

Bibel i Børnehøjde  
i Selde kirke
I det nye år genoptager vi Bibel i 
Børnehøjde, som er et tilbud til børn 
i førskolealderen samt 0. og 1. klasse. 
I Bibel i Børnehøjde skal vi hygge os 
med at tegne og høre bibelhistorier 
og synge, og børnene får mulighed 
for at lære kirken og dens inventar at 
kende.

Onsdag den 15.3. kl. 14-15.
Onsdag den 22.3. kl. 14-15.
Onsdag den 29.3. kl. 14-15.
Onsdag den 5.4. kl. 14-15.
Sted: Selde kirke 

Der er tilmelding til mig på bhc@
km.dk eller 9759 6040/2621 8482 
(senest 19.12.2016), og jeg henter 
børnene i børnehaven og på skolen 
i Selde kl. 14, og følger dem tilbage 
igen bagefter. Forældre er selvfølgelig 
meget velkomne til at deltage. Jeg 
glæder mig til at møde nogle af sog-
nenes yngre beboere, så kom endelig 
og vær med!

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen



Fur:
Knud Erik Lykke
Stefan Frøkjær-Jensen
Keld B. Rasmussen
Tina Bro
Morten Olesen

NYT MENIGHEDSRÅD  
I GLYNGØRE, SÆBY, VILE SOGNE: 

Glyngøre sogn: 
Ellen Holmgaard
Ingrid Jensen
Joan Justesen
Lene Bonde Broberg Johansen

Sæby sogn: 
Anita Andersen
Anne Lise Michelsen

Vile Sogn:
Eline Balslev Jensen
Thorvald Mortensen

Nye menighedsmedlemmer i Selde:   
Ole Nannerup,  Karen Nielsen,  
Sisse Jensen.  

Nyt navn i Thorum:
Rikard Kristensen. 
 
Ingen nye i Åsted og i Junget.

Suppleanter:
I Selde er det Kresten Nielsen
I Junget Jens Christian Mortensen

… og tak til jer, som bliver siddende.

Velkommen til og tak for interessen 
til nye medlemmer i menighedsrådene

Kyndelmisse
Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, og i Danmark kaldtes 
den tidligere Kjørmes-knud, som vi kender det fra Jeppe Aakjærs vin-
tersang Sneflokke kommer vrimlende. Fra gammel tid er kyndelmisse 
en fejring af, at halvdelen af vinteren er gået. Det er en fejring af lysets 
tilbagevenden efter vinterens mørke – en lysfest eller en lysmesse, som 
den katolske kirke stadig fejrer som en helligdag. 

Kom til Thorum kirke torsdag den 2. februar kl. 19.00  
og vær med til at fejre, at lyset så småt er ved at vende tilbage. 



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
Gert Primdahl
Birgitte Kaastrup Børsting
Asta Jensen
Ib Thun Madsen
Hanne Pedersen
Sisse Jensen
Ole Nannerup
Karen Nielsen

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
Hanne Pedersen
Kaj Madsen
Jonna Nielsen
Helle Sørensen
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
Glyngøre sogn:
Ellen Holmgaard 
Ingrid Jensen,
Joan Justesen
Lene Bonde Broberg Johansen, 

Sæby sogn:
Anita Andersen
Anne Lise Michelsen

Vile Sogn:
Eline Balslev Jensen
Thorvald Mortensen

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

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

Deadline: Forslag til stof til 
næste nummer af Folkekirken i 
Nordsalling modtages  
gerne senest 10.02.2017 til  
frukloster@gmail.com

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




