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Ingen skal tage jeres glæde fra jer!
Prædiken ved konfirmationen 7. maj 2017 i Glyngøre kirke
Prædiketekst:
Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig ikke
længere, og atter en kort tid, så skal I se
mig.« Da sagde nogle af hans disciple til
hinanden: »Hvad er meningen med det,
han siger til os: En kort tid, så ser I mig
ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig?
og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså:
»Hvad mener han med at sige: En kort tid?
Vi forstår ikke, hvad han taler om.« Jesus
vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg
mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I
mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se
mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal
græde og klage, men verden skal glæde
sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til
glæde. Når kvinden skal føde, har hun det
svært, fordi hendes time er kommet; men
når hun har født sit barn, husker hun ikke
mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu,
men jeg skal se jer igen, og da skal jeres
hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres
glæde fra jer.« Joh 16,16-22
På denne flotte solskinssøndag sidder
10 unge mennesker i deres stiveste puds.
Vi kigger alle sammen på jer. I kan virkelig
flashe jer i opmærksomhed i dag. Jeg vil
næsten vædde på, at da I i morges stod derhjemme foran spejlet, blev der lagt mærke
til hvert eneste hårstrå, der ikke ville makke
ret. I vendte og drejede jer. Strøg ned over
den fine kjole og drengene tænkte på at huske ikke at stikke hænderne i lommen. Hver
eneste fregne og bums blev registeret. Men

jeg er også helt sikker på, at selv en bums,
der ellers kan vælte en hel dag eller et helt
liv i en teenagers liv i dag ikke betyder en
tøddel. Glæden fylder det hele. Bobler i jer.
De ord, jeg lige har læst fra Johannes-evangeliet, kan umiddelbart lyde sære
og som noget, der slet ikke kommer os ved.
Men vi skal ikke give op for hurtigt, for der
er et vigtigt budskab til os og særligt til jer,
der bliver voksne i dag - eller i hvert fald
bliver en dag ældre end i går.
Situationen, Jesus taler ind i, er den
tid, hvor han ikke længere vil være sammen
med sine disciple. Han forbereder dem på
afskeden. På, at de en dag skal stå på egne
ben. På at de skal kunne klare sig selv. På
den måde opdrager Jesus på sine disciple, akkurat som vi gør det som forældre på
vore egne børn. Vi forbereder jer til livet, på
alt, hvad der kan gå galt, så I vil kunne styre
uden om det, så I ikke falder og slår jer. Akkurat som den gang, vi satte støttehjul på
jeres cykel, for sidenhen måske at fjerne det
ene og så til sidst begge to. Så cyklede I. Og
væltede. Igen og igen. Vi pustede på knæet
og satte et plaster på. Og I overlevede. Og
det gjorde mor og far såmænd også.
I bliver jo, kære konfirmander, kaldt for
curling-generationen. Den generation i
Danmarkshistorien, hvor mor og far op
igennem jeres barndom og ungdom har fejet vejen foran jer, så I ikke skulle falde og
slå jer og komme galt afsted og slet ikke
blive kede af det. Det er et enormt arbejde
at være forældre for curling-generationen,

for vi står på hovedet for jer. Vi bekymrer os
stor set nat og dag for, om I nu er lykkelige.
Vi interviewer jer gang på gang om, om I nu
er sikre på, at I har det godt. Og I skal virkelig arbejde hårdt for at få lov til at gøre jer
jeres egne erfaringer og slå jer på livet. Og
heldigvis har der også i år en enkelt gang
lugtet af røg på toilettet i konfirmandstuen.
I er mit 26. konfirmandhold. Og der har ikke
været ét eneste år uden toiletrøg. Det gør
mig helt tryg, at I ikke er anderledes. Vi fejer
vejen for jer. Vi gør det af godhed og kærlighed til jer. Men det er nok ind imellem en
anelse for meget, vores opmærksomhed.
Og der er så høje forventninger til jer.
Curling-generationen er også på vej til at
blive 12-tals generationen. Alt under 12 kan
man ikke bruge til noget. Alt under 12 er
tabte muligheder, dårligere chancer for at
kunne vælge frit. Men giv det en tanke, når
I snart for alvor bliver presset af karakterræset. Hvor finder jeg glæden og lykken i
mit liv? I et tal på et stykke papir eller i livet
sammen med andre mennesker, der holder
af jer, præcis som dem, I er? Jeg håber, at I
tager det rigtige valg. I er så dygtige hver
især, unge mennesker. Skønne, skøre, dejlige, tænksomme, distræte, umulige flokdyr
en gang imellem, der bevidstløst stiger ind
i den første den bedste bus i Århus. Om der
står Risskov eller Hanstholm Turist på bussen, er et fedt. En bus er en bus. Og så må
curling-organisten og curling-præsten lige
træde i karakter, så vi ikke risikerer, at I kører
jeres egne veje.
Læg mærke til, hvad Jesus siger, da han er
færdig med at opdrage på disciplene: Ingen
skal tage jeres glæde fra jer. Det siger Jesus.
Og det er ord til jer i dag. Husk på glæden.

Pas på den. Giv den videre. Del den. Søg
den. Led efter den, hvis den er blevet væk.
Og giv for Guds skyld aldrig op!
For hver dag vi lever, bliver vi 24 timer ældre. Og især i teenagealderen betyder alder
meget. I længes efter knallert, bil, fester og
alkohol. Tænker, at der er friheden. Ja, men
husk på, at det bestemt ikke betyder at I
slipper for mors og fars bekymringer.
Der er ét sted, hvor alder ingenting betyder. Eller rettere: hvor det handler om at
være lillebitte, skrøbelig og sårbar. Og det
er hos Gud. I blev døbt som små. Båret til
dåben af jeres forældre. I dag er I så selv
kommet gående herind. Men I er stadig
børn. Børn af Gud. I og vi, der er mange år
ældre, er i forhold til Gud børn, der har brug
for en hånd, der sommetider holder hånden
over os eller under os. Gud, der sommetider
går ved siden af os og som bærer os, når vi
ikke selv magter at gå vejen igennem livet.
Gud, der er der for os, når livet går i sort og
alting ser umuligt ud. I dåben er der blevet valgt side for jer. I er lysets børn. Gud er
jeres guide igennem de mange valg, I skal
træffe livet igennem. Valg mellem godt og
ondt, rigtigt og forkert. Valget mellem at
bevare glæden eller lade sit liv alene styre
af et tal.
Maleren Vincent van Gogh sagde en gang
om sin malerier sådan: Jeg vil så gerne bringe håb til mennesker, der har svært ved at
håbe. Og så malede han de smukkeste billeder af intenst gule solsikke-marker. Billeder
af håb. Jeres håb, jeres glæde, finder I i visheden om, at I er Guds børn. Gud er ingen
curling-far; det ville nok også være for stor
en mundfuld med alle de børn, han har ud

over hele jorden. Men Gud er den far, der
aldrig smækker døren i og som altid byder
sine børn velkommen hjem.
I forhold til Gud skal vi ikke præstere. Karakterer er underordnet. Det er endda lige
meget, at I er elendige til at synge – eller
rettere: vi har aldrig hørt jer synge, så det
må jo være, fordi I slet og ret ikke kan .. .
Gud kræver en eneste ting af os: at vi bruger vores liv ordentligt. At vi skaber glæde
for andre, at vi bringer håb til mennesker,
der er ved at give op. At vi ser, at vi hver især
ikke er øde øer, men mennesker, der indgår
i relation med andre. Og at andre kan have
brug for os. At vi kan være nødt til at sætte vores egne behov til side en stund for at
hjælpe andre.

Gud har plads til alle nuancerne i et menneskebarns humør. Han kan måske endda
bedre rumme svingningerne end mor og far
kan. Det vigtigste, tror jeg, er, at Gud behøver vi ikke gemme os for eller spille skuespil
overfor - han har kendt jer, fra I var små,
han ved det hele, han har set jer, som I er ikke bedre og heller ikke værre - men han
har set jer uden fordømmelse, med al den
kærlighed som kun en mor eller far kan mobilisere. Måske er det det mest værdifulde
et menneske kan opleve, at blive set med
kærlighed - hvis I tør tro, at det er sandt, så
kan det ændre alt.
Ingen skal tage jeres glæde fra jer!
Husk det!
Susan Aaen

Lille guds barn

Friluftsgudstjeneste
ved Østergaard

Torsdag den 15.6. kl. 19 holder vi friluftsgudstjeneste ved middelalderborgen 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 sommeraften!
Selde-Åsted menighedsråd og Østergaards Venner

Menighedsmøde Glyngøre, Sæby, Vile sogne
Glyngøre, Sæby, Vile menighedsråd afholder det årlige menighedsmøde, onsdag den 14. juni kl. 18, i konfirmandstuen Glyngøre.
Vi begynder med spisning, hvorefter menighedsrådet vil orientere om
året der er gået og planer for det kommende år.
Til slut er der fremlæggelse af budgetforslag for 2018, og efterfølgende vedtagelse af budget.
Glyngøre-Sæby-Vile menighedsråd

Nyt fra kirkerne
i Junget og Thorum

Der er indført automatisk ringning ved kirkerne. Ringningen følger sommer og vintertid, og ringer solen op kl. 8.00 og ned igen
kl. 18.00 i sommerhalvåret. I vinterhalvåret
ringes solen op kl. 8.00 og ned kl.16.00
Bænkene i Junget kirke er endelig blevet
malet, og vi byder alle velkommen til at
komme og se de flotte nymalede bænke.
Junget-Thorum menighedsråd

Friluftsgudstjeneste i
Eskov Strandpark
Den årlige friluftsgudstjeneste ved Eskov Strandpark afholdes søndag den 20.8. kl. 14.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage og en lille stemningsfuld koncert. Vi glæder
os til en dejlig eftermiddag i det grønne.
Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

Påskepyntning
i Selde Kirke
Påskedag var Selde kirke trukket i festtøjet.
Vi havde Blomstermanden Johnny Haugaard Christensen til at pynte kirken festligt
til påske, og resultatet var fantastisk! Hele
påskelørdag gik Johnny i kirken og pyntede op med grene, mos og gule blomster,
og alle, som havde lyst, kunne kigge ind og
lære lidt om blomsterkunst. Projektet blev
en stor succes! Hvis nogen skulle have lyst
til at få Johnny til hjælp ved pyntning til
private fester, kirker og meget mere, så kan
han findes på facebooksiden Blomstermandens Venner.
Selde-Åsted menighedsråd

Kalender

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

FERIE
SAA 30/6-11/7 og 24/7-11/8
CHO 12/7-18/7 og uge 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.

JUNI
T
1
F
2
		 Dåbsgudstjeneste
L
3
Glyngøre: 11.00
		 Pinsedag
S
4
Fur: 10.45 CHO
		
Glyngøre: 11.00 SAA
		
Sæby: 9.00 CHO
		
Vile: 10.00 SAA
		
Selde: 10.30 BHC		
		 2. Pinsedag
M
5
Fur: 10.45 CHO
		
Skive Anlæg: 11.00
T
6
O
7
T
8
F
9
		 Dåbsgudstjeneste
L
10
Junget: 10.00 BHC
		 Trinitatis
S
11
Fur: 10.45 CHO
		
Glyngøre: 9.00 SAA
		
Selde: 10.30 BHC
M
12
		 Gudstjeneste
T
13
Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
		
Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO
		
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
14
		
Gudstj. på Østergaard
T
15
19.00 BHC
F
16
L
17
		 1. s. e. trinitatis
S
18
Fur: 9.00 CHO Kirkekaffe
		
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Åsted: 10.30 BHC
M
19
T
20
O
21
T
22
F
23
L
24
		 2. s. e. trinitatis
S
25
Fur: 10.45 CHO
		
Vile: 19.00 SAA Følvig
		
Thorum: 9.00 CHO
M
26
		 Gudstjeneste
T
27
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
28
T
29
F
30

JULI
		 Dåbsgudstjeneste
L
1
Glyngøre: 11.00
		
3. s. e. trinitatis
S
2
Fur: 10.45 POK
		
Glyngøre: 9.00 CHO
		
Selde: 10.30 CHO
M
3
		 Gudstjeneste
T
4
Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
		
Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO
O
5
		 Solnedgangsgudstjeneste
T
6
Sæby: 20.00 CHO
F
7
L
8
		
4. s. e. trinitatis
S
9
Fur: 9.00 CHO Kirkekaffe
		
Vile: 10.45 CHO
		
Åsted: 19.00 CHO
M
10
		
14.30 Gudstjeneste
T
11
på Selde Ældrecenter CHO
O
12
T
13
F
14
L
15
		
5. s. e. trinitatis
S
16
Fur: 9.00 POK
		
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Junget: 10.30 POK
M
17
T
18
O
19
T
20
F
21
L
22
		
6. s. e. trinitatis
S
23
Fur: 10.45 CHO
		
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Selde: 10.30 BHC
M
24
		
14.30 Gudstjeneste
T
25
på Fur Ældrecenter CHO
O
26
		 Solnedgangsgudstjeneste
T
27
Vile: 20.00 BHC
F
28
L
29
		
7. s. e. trinitatis
S
30
Fur: 10.45 CHO
		
Glyngøre: 9.00 BHC
		
Åsted: 10.30 BHC
M
31

AUGUST
T
1
O
2
T
3		
F
4
		 Dåbsgudstjeneste
L
5
Glyngøre: 11.00
		
8. s. e. trinitatis
S
6
Fur: 10.45 POK
		
Vile: 10.45 BHC
		
Thorum: 9.00 BHC
M
7
		 Gudstjeneste
T
8
Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
		
Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO
		
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
9
T
10
F
11
		 Sildefestival
L
12
Glyngøre: 10.00 SAA
		
9. s. e. trinitatis
S
13
Fur: 9.00 CHO Kirkekaffe
		
Sæby: 10.45 SAA
		
Selde: 10.30 CHO
M
14
		 Gudstjeneste
T
15
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
16
		
Gudstjeneste i præstegårdshaven
T
17
Glyngøre: 18.00 SAA
F
18
L
19
		
10. s. e. trinitatis
S
20
Fur: 10.45 CHO Strandgudstjeneste
		
Glyngøre: 10.45 BHC
		
Junget: 14.00 BHC Eskov
M
21
		
14.30 Gudstjeneste
T
22
på Fur Ældrecenter CHO
O
23
T
24
F
25
L
26
		
11. s. e. trinitatis
S
27
Fur: 10.45 CHO
		
Vile: 10.45 SAA
		
Åsted: 10.30 BHC
M
28
T
29
O
30
T
31

Konfirmander i Selde kirke - den 13. maj 2017

Konfirmander i Glyngøre kirke - den 7. maj 2017

Du skaber liv

PINSE I SKIVE ANLÆG
* Brevduer letter til friheden.

Du skaber liv

Pinse i Anlægget
5. juni 2017 kl. 11
Den danske Folkekirke

* Brevduer letter til friheden.
* Mange gymnaster i flotte dragter
med farvestrålende flag.
* Skuespil om liv, død, lys og mørke.
* Orkester med svingende musik og
flotte stemmer.
* Nadver og kaffebord i det fri.

Endnu er gang er scenen sat til en højtidelig og festlig
pinsegudstjeneste for hele kommunen i Skive anlæg
Anden pinsedag, 5. juni, kl 11.00. ”Du Skaber Liv” er
temaet. Jørgen Lorentzen leder orkesteret, som vil
spille deres jazzinspirerede arrangementer, og i år
også latinamerikanske rytmer.
Krejberg pargymnastik under ledelse af Mette Bach
Stisen vil danne en flot ramme omkring årets pinsegudstjeneste, og Jebjerg og Skive brevdueforeninger
står klar til at sende deres duer ud. Frivillige og ansatte ved kirkerne samt hundredevis af deltagere vil
gøre deres til at skabe en uforglemmelig fejring i det
smukke anlæg.
Alle er velkomne til festgudstjenesten.

Pinsefortællinger
Som noget nyt vil vi gerne lave 3 aftner 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 højtider er kirkeårets største fejringer.
Torsdag den 1.6. kl. 19 er der pinsefortællinger i Selde kirke.
Vi skal synge pinsesange og –salmer og høre historier om,
hvorfor vi fejrer pinse. Vel mødt!
Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
og arrangementer sommeren 2017.

Glyngøre, Sæby og Vile sogne
Søndag 25. juni kl. 19.00:
Aftengudstjeneste ved Følvig Strand i
Vile. Wojtek spiller til salmerne på sin
harmonika. Medbring gerne et tæppe
og en kande kaffe og nyd stemningen ved fjorden.

Torsdag 17. august kl. 18.00:
Aften-andagt og havefest i præstegården i Glyngøre. Efter andagten
skal vi spise kød fra grillen, mens
Jørgen Lorentzen med band spiller
hyggejazz. Medbring evt. et tæppe.

Torsdag 6. juli kl. 20.00:
Aftengudstjeneste i Sæby Kirke. Her
bliver mulighed for at ønske yndlingssalmer. Leif Kristiansen og Helle
Kloster spiller aften- og sommermusik undervejs. Der serveres kaffe og
kage efter gudstjenesten.

Torsdag 31. august kl. 12.15:
Sogneudflugt. Bus fra Glyngøre
præstegård kl 12.15. Rundvisning på
Ørslev Kloster, kaffe hos Dalsgård
Antik, aftensmad i konfirmandstuen.

Torsdag 27. juli kl. 20.00:
Aftengudstjeneste i Vile Kirke. Carl
Skaarup spiller trompet fra tårnet og
i kirken. Efterfølgende serveres en
forfriskning.
Lørdag 12. august kl. 10.00:
Sildefestivalsgudstjeneste hos Glyngøre Shellfish på havnen. Wojtek ledsager salmesangen på harmonikaen.

Fredag 1. sept. kl. 17.00:
Bikergudstjeneste i Sæby Kirke.

Konfirmandindskrivning Selde,
Åsted, Junget og Thorum
Vi har lige fejret årets konfirmander, og nu
er det tid til at indskrive næste års konfirmander.
Konfirmationerne er:
fredag den 27.4. kl. 10.30 i Selde kirke,
lørdag den 28.4. kl. 10.30 i Åsted kirke og
søndag den 29.4. kl. 10.30 i Thorum kirke.

19 eller fredag den 16.6. kl. 17-19. 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

Hvis man gerne vil konfirmeres i 2018 og
bor i Selde, Åsted, Junget eller Thorum sogne, skal man komme til indskrivning i præstegården i Selde onsdag den 14.6. kl. 17-

500-års Reformationsjubilæum
I år fejrer vi 500-året for Luthers reformation 31.10.1517, som blev grundlaget for Den
danske Folkekirke. Den begivenhed markeres med en række arrangementer – både
her i området og på stiftsplan. Her er en
oversigt over de forskellige arrangementer.
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 Luthers tid, og Henning Thomsen
holder foredrag.
Se Viborg stifts hjemmeside www.viborgstift.dk for mange flere arrangementer i
anledning af reformationsjubilæet.

Siden sidst
DØBTE
Selde Kirke
16/4-2017
Mathilde Lærke Skytte Eriksen
BEGRAVELSER/BISÆTTELSE
Thorum Kirke
3/2-2017 Jørgen Topholdt Rye Hjortborg
Selde Kirke
14/2-2017 Jens Dahl Christensen
10/3-2017 Gitte Blicher
25/4-2017 Mitte Christensen
11/5-2017 Jørgen Christian Fruergaard
16/5-2017 Dora Margrete Berthelsen

Sogneudflugt
for Selde, Åsted, Junget
og Thorum sogne
Søndag den 10.9. er der
sogneudflugt for Selde,
Åsted, Junget og Thorum sogne. Nærmere
program følger.

Åsted Kirke
2/5-2017 Valborg Kristensen

Kirke- og
kirkegårdsvandringer

i Selde, Åsted, Junget og Thorum
Fire onsdage i august er der
kirke- og kirkegårdsvandringer
i kirkerne og på kirkegårdene i
Selde, Åsted, Junget og Thorum,
alle dage kl. 19. Vi skal høre lidt
om historien bag kirkerne og
kirkegårdene samt nogle anekdoter og fortællinger.
Datoer: 9/8, 16/8, 23/8 og 30/8.

KIRKEKAFFE
Kom til morgenkaffe på
kirkegården / i graverhuset
i Glyngøre.
Fredag den 16. juni kl. 10.00 –
12.00 inviteres du til kaffe og brød
i graverhuset. Velkommen til en
hyggelig stund.

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

Find os på facebook:
Glyngøre, Sæby,og Vile kirker
Selde Åsted Junget Thorum sogne
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: Jens Kristian Mortensen
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 Pedersen, Eline Balslev Jensen, Ingrid
Jensen, 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 05.08.2017 til
frukloster@gmail.com

