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Hvorfor holde høstgudstjeneste?
Vejret har drillet os i år – både sommervejret og høstvejret. Ligesom sommeren blev
grå og våd, sådan blev høstvejret lunefuldt
og ustabilt. Det ene øjeblik skinnede solen,
det næste øjeblik regnede det, somme tider endda i stride strømme. Nogle steder
har høsten været forholdsvis god trods vejret, andre steder er det ikke gået så godt.
Landmænd har gået og set marker, som de
skulle leve af, blive ødelagt. Og de har ikke
kunnet gøre andet end at gå og se på det.
Den slags får et menneske til at føle afmagt.
Midt i al vores videnskabelige og tekniske
dygtighed mærker vi, at trods alt det vi kan,
er der godt nok meget, vi ikke kan. Og somme tider er det, vi ikke kan, det som betyder
allermest.
Ikke desto mindre holder vi høstgudstjeneste. Ja, naturligvis gør vi det. For jo mere vi
føler vores afmagt, des mere ved vi, at der
er god grund til at sige tak for alt det, som
vi rent faktisk får – og som ikke er en selvfølge. Det er vel vores umiddelbare grund
til at samles til en høstgudstjeneste. Idet vi
ved, at ret beset kan vi ikke regne én eneste
af livets gaver for en selvfølge, samles vi i
kirken og siger Gud tak for alt det, vi fik.
Og se, det er så en tak, som har sine rødder helt tilbage i menneskets urhistorie. Engang i tidernes morgen, fortælles det, blev
Gud nødt til at gribe ind med magt for at
frelse sit skaberværk. Menneskers ondskab
var blevet så omsiggribende, at den truede
med at lægge hele skaberværket øde. Og
derfor greb Gud ind med en syndflod, en
flodbølge, som rensede ud og gjorde det

af med alle dem, som ikke var blevet hentet
ind i et stort skib, Noas Ark. Kun de, som var
dér, overlevede.
Men da det altsammen var overstået, da
vandet igen var væk, og da dyr og mennesker var kommet ud af arken, da byggede
Noa et alter og sagde Gud tak for det liv,
som fik lov til at overleve. Og Gud svarede med et løfte, som er værd at mærke sig:
“Jeg vil aldrig mere forbande jorden pga.
menneskene” sagde han, “jeg vil aldrig
mere tilintetgøre alt det, som lever. Herefter
skal, så længe jorden står, sæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat
ikke ophøre!”
Noas tak for det liv, som fik lov til at fortsætte, fik et svar, et løfte fra Gud om, at han
vil blive ved med at opretholde livet, som
han skabte – og det vil han gøre i en stadig
rytme af sæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat. Og dybest set
er det dette løfte om liv, den forsikring om
livets opretholdelse, vi i høstgudstjenesten
holder os til og fejrer.
Jeg ved godt, at alt det her i vore dage er
fjernt fra menneskers daglige tankeverden
og tankebaner. Vi er så vant til, at det hele
bare er der, at vi sørger for det meste selv,
og at vi kan alting selv. Somme tider er vi
næsten lige ved at tro, at vi også selv har
skabt livet. Men det er jo en stor illusion.
Vi ved godt, at der ikke er meget i denne
verden, der er en selvfølge – og at alt det,
vi selv kan opfinde, udtænke, frembringe
og producere, det er, så fint og fornemt det

end måtte være, det er dog dødt – det er
altsammen uden livets åndedræt af sæd og
høst. Det er ting, som fremstilles i maskiner
på fabrikker ganske uafhængig af naturens
rytme og årstidernes skiften. Og heller ingen af tingene har selv den livets rytme af
sæd og høst, sommer og vinter, dag og nat
som Gud skabte. Ingen af dem har det pulsslag, som Gud gav livet, og som kun han
kan give.
Vi fylder vores verden med tekniske vidundere, det ene flottere og mere indviklet end
det andet. Og det er dejlige apparater – når
de ikke lige driller os. Men de tilhører allesammen, disse ting, så fine de end er, de
tilhører dog den verden, som vi selv skaber,
og hvor det karakteristiske stadigvæk er –
jeg er ikke glad for at sige det – men det
karakteristiske er: døden. Vi gør ofte, hvad
vi kan for at glemme det. Og det er vi også
dygtige til. Men alt menneskeskabt er dog
dødt. Kun Gud giver liv. Vi forsøger så ganske vist at lure ham kunsten af, at skabe det,
som vi kalder kunstigt liv. Men det er jo blot
indgreb i og forsøg på at arbejde med det
liv, som er her i forvejen, skabt af Gud, rigt
og stort, fantastisk og mangfoldigt, kompliceret og uudgrundeligt. Og til det skaberværk hører vi så også selv. Vi er, sammen
med naturen, en del af hans værk – hvor det
karakteristiske ikke er døden, men livet.
“Herefter skal, så længe jorden står, sæd og
høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag
og nat ikke ophøre.” I den natur, som kan
drille os noget så grusomt, i den har vi dog
livets åndedræt, med bud fra ham, som gav
det – han som giver liv, hvor vi står med vores død. Og hvem ved, måske det er, når naturen driller os allermest, at vi tydeligst og

klarest mindes om ham, som har den magt,
vi mangler: skabermagten, livets magt over
døden.
Se, derfor er høstgudstjenesten en af årets
allerstørste festdage. For der bliver vi mindet om, at i al vores travlhed eller lediggang,
i bekymringer og glæder, i besværligheder
og fornøjelser, i medgang og modgang er
det dog livet, det handler om. Og det har
Gud i sin hånd. Derfra rækkes det til os –
trods alt, hvad der sker. Vinde blæser, sol
og regn skifter, sorger og glæder går hånd
i hånd. Men livet, det eneste nødvendige,
rækkes os af Gud selv tværs gennem alt,
hvad der hænder os, ja, selv gennem døden. For som kornet lægges i jorden for
gennem regn og solskin, gennem kulde og
varme, dag og nat at spire til høst. Sådan får
du og jeg også vores liv – for at leve, for at
ånde og for at elske. ”Guds søn var her og
viste os, at døden intet finder hos den, som
har elsket meget” (Den Danske Salmebog
nr. 731).
Birgitte Haahr Callesen

Præsentation af
præstevikarer under studieorlov
Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne
Fra september til og med november måned
har jeg lovet at vikariere, mens jeres sognepræst Birgitte Haahr Callesen har studieorlov. Jeg hedder Poul Krabbe-Poulsen og
bor på Fur sammen med min kone Elin. Jeg
stammer fra Vendsyssel og har været sognepræst i Dronninglund indtil udgangen af
2011, hvor vi blev fastboende på Fur. Vi har
tilbragt det meste af vores fritid på Fur de
sidste 30 år, så vi følte, at vi flyttede hjem,
da jeg blev emeritus. Elin er meget involveret i det lokale liv her på øen, og jeg har
haft en meget aktiv emeritustid som konstitueret sognepræst forskellige steder i
Salling provsti, den længste periode i Ro-

Glyngøre, Sæby og Vile sogne
Mit navn er Lise Uhrskov, jeg er 37 år gammel og bor i Hald Ege ved Viborg med min
mand og vores to drenge på 6 og 3 år. Jeg
vikarierer for Susan Aaen i forbindelse med
hendes studieorlov i september, oktober og
november 2016. Jeg ser frem til min tid i
sognene.
Lise Uhrskov

slev-Rybjerg, hvor jeg har været meget
glad for at være. Rent faktisk er der ganske
få kirker i provstiet, hvor jeg ikke har haft
tjenester, det er et fantastisk privilegium at
komme rundt i de skønne middelalderkirker, som Salling provsti er så rigt velsignet
med.
Jeg håber at kunne gøre fyldest i pastoratet med støtte fra menighedsrådene, mens
Birgitte dygtiggør sig, så ingen kommer til
at opleve det som et afbræk i den daglige
pastorale betjening - jeg glæder mig til at
få et større kendskab til det pastorat, der er
så tæt på Fur.
Poul Krabbe-P. – pok@km.dk

Velkommen til FDF
Kan du li’ sjove udfordringer og gode kammerater? Kan du li’ at grine og bruge fantasien sammen med andre? Kan du li’ at tage
på eventyr, snuse rundt i naturen og gå på
opdagelse? Så skulle du blive FDFer i FDF
Glyngøre.
I FDF Glyngøre er
børnene delt op i klasser efter alder:
Det gør vi på samme måde som resten af
FDF, så vi kan lave en masse hyggelige arrangementer med de andre kredse i vores
nærområde og på landsplan. Ind til nu har
vi haft aktiviteter for børn fra 1. klasse og
op, men efter mange opfordringer prøver
vi nu at starte et puslingehold, dvs. FDF for
børn der går i 0. klasse. Vi er meget spændt
på hvor mange der har lyst til at lege med
os.

Vi har fælles opstart for hele kredsen – børn
fra 0. klasse og op – mandag d. 22/8 kl.
18.30-19.30 ved vores Hytte på Granvej 4A
i Glyngøre. Fra og med uge 35 er der almindelige møder. Puslinge – 0. klasse – mødes
hver tirsdag kl. 17-18 ved Hytten på Granvej. Tumlinge (1-2. klasse), pilte (3. – 4. klasse), væbner (5. – 6. klasse) og seniorvæbner
(7. – 8. klasse)mødes hver mandag kl. 18.3020 ved Hytten på Granvej.
I FDF Glyngøre møder vi børn og unge med
fantasi, fællesskab og en kristen holdning til
livet. Vores kerneaktiviteter er blandt andet
friluftsliv, sejllads og leg. Du kan se meget
mere på vores Facebookside https://www.
facebook.com/FdfGlyngore/ og på vores
hjemmeside http://fdf.dk/glyngoere/

Sogneudflugt

for Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne

Søndag den 18. september kl. 9 er der gudstjeneste i Selde kirke
med efterfølgende 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.

Salling kirkehøjskole
Efterårsprogram 2016
”Kendte personer fra vor egn”
”Verdensreligionerne imellem”
Mandag den 26. september
kl. 10. 15 Forfatter Knud Sørensen,
Nykøbing M.: ”Der er historier alle vegne”
kl.13 Mag. art. Monica Papazu, Randers:
”De ortodokse kirker og Islam”
Mandag den 10. oktober
kl. 10.15 Jesper Østergaard, Århus: ”Buddhisme og Islam”
kl. 13 Tove Uth, Saxild: ”Min far Jens
Toldstrup”
Mandag den 31. oktober
Kl. 10.15 Forlægger Klaus Gjørup, Skive: ”Skønhedsidealer i verdenshistorien”
kl. 13 Red. Jeppe Søe, Svenstrup: ”Min far
Poul Erik Søe”
Mandag den 14. november
kl. 10.15 Teologisk stiftskonsulent Henning Thomsen, Viborg: ”Kristendommens forhold til Verdensreligionerne”
kl. 13 Lektor Hanne Sejersen, Harre:
” Jeppe Aakjær, Aksel Sandemose
og bibelen”
Salling kirkehøjskoles møder holdes 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.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Der er valg til menighedsrådene over hele landet i år. For alle interesserede er
der orienteringsmøde med mulighed for opstilling tirsdag den 13. september
kl. 19 i hhv. konfirmandstuen i Glyngøre for Glyngøre-Sæby-Vile sogne, i konfirmandstuen i Selde for Selde-Åsted sogne og i Købmandsgården i Thorum
for Junget-Thorum sogne.
Alle er meget velkomne!
Menighedsrådene

Efterår i
Glyngøre Præstegård
Vi mødes kl. 14.30, drikker kaffe og
har et spændende indhold på programmet:
28.september: Leif Kristiansen, Glyngøre i gamle dage i ord og musik
26.oktober : Rud Kjems fortæller om Stonehenge
23.november: Jens Peter Skov fra Sallingsund Færgekro

Vel mødt!

Kalender

Gudstjenester & arrangementer
SEPTEMBER
T
1
		 Bikergudstjeneste
F
2
Sæby: 17.00 LUH
L
3
		 15. s.e.trin.
S
4
Glyngøre: 10.45 Høst LUH
		
Åsted: 9.00 POK
		
Fur: 10.45 POK
M
5
		
10.00 Gudstjeneste
T
6
på Glyngøre Ældrecenter CHO
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
O
7
17.00 Fyraftenssang
		
i Fur kirke CHO
T
8
F
9
L
10
		 16. s.e.trin.
S
11
Sæby: 10.45 Høst CHO
		
Selde: 10.30 HØst POK
		
Fur: 9.00 CHO
M
12
		
14.30 Gudstjeneste
T
13
på Selde Ældrecenter POK
O
14
T
15
F
16
L
17
		 17. s.e.trin.
S
18
Vile: 10.45 Høst LUH
		
Selde: 9.00 POK - sogneudflugt
		
Fur: 14.00 Høst CHO
M
19
		
14.30 Gudstjeneste
T
20
på Fur Ældrecenter CHO
O
21
T
22
F
23
L
24
		 18. s.e.trin.
S
25
Glyngøre: 9.00 CHO
		
Thorum: 10.30 POK
		
Fur: 10.45 CHO
T
27
O
28
T
29
F
30

OKTOBER
		 Dåbsgudstjeneste
L
1
Glyngøre: 11.00 CHO
		 19. s.e.trin.
S
2
Glyngøre: 10.45 LUH
		
Åsted: 10.30 POK
		
Fur: 10.45 CHO
M
3
		
10.00 Gudstjeneste
T
4
på Glyngøre Ældrecenter CHO
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
		
Fur: 19.00 Gudstj. v/pastor emer.
		
Thomas Kristensen
		
17.00 Fyraftenssang
O
5
i Glyngøre kirke LUH
		
17.00 Fyraftenssang
		
i Fur kirke CHO
T
6		
F
7
		 Dåbsgudstjeneste
L
8
Glyngøre: 11.00
		
Selde: 10.00
		 20. s.e.trin.
S
9
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Junget: 10.30 POK
		
Fur: 9.00 CHO
M
10
		
14.30 Gudstjeneste
T
11
på Selde Ældrecenter POK
O
12
T
13
F
14
L
15
		 21. s.e.trin.
S
16
Glyngøre: 16.00 CHO
		
Selde: 9.00 CHO
		
Fur: 10.45 CHO
M
17
T
18
O
19
T
20
F
21
L
22
		 22. s.e.trin.
S
23
Glyngøre: 10.45 LUH
		
Åsted: 10.30 POK
		
Fur: 9.00 POK

M
24
		
14.30 Gudstjeneste
T
25
på Fur Ældrecenter CHO
O
26
T
27
F
28
L
29
		 23. s.e.trin.
S
30
Glyngøre: 14.00 BUSK LUH
		
Thorum: 10.30 POK
		
Fur: 10.45 CHO
M
31

NOVEMBER
		
10.00 Gudstjeneste
T
1
på Glyngøre Ældrecenter CHO
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
		
17.00 Fyraftensgudstj.
O
2
i Glyngøre kirke LUH
		
17.00 Fyraftenssang
		
i Fur kirke CHO
T
3		
F
4
		 Dåbsgudstjeneste
L
5
Glyngøre: 11.00 CHO
		 Alle helgen
S
6
Glyngøre: 16.00 CHO
		
Selde: 10.30 POK
		
Jumget: 19.00 POK
		
Fur: 10.45 CHO
M
7
		
14.30 Gudstjeneste
T
8
på Selde Ældrecenter POK
O
9
Selde: 19.00 Filmaften
T
10
F
11
L
12
		 25. s.e.trin.
S
13
Glyngøre: 10.45 LUH
		
Åsted: 10.30 POK
		
Fur: 9.00 POK
M
14
T
15
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
O
16
T
17
F
18

L
19
		 Sidste søndag i kirkeåret
S
20
Glyngøre: 9.00 CHO
		
Junget: 10.30 POK
		
Fur: 10.45 CHO
M
21
T
22
O
23
T
24
F
25
L
26
		 1. s. i advent
S
27
Glyngøre: 10.45 LUH m/minikonfi.
		
Selde: 16.00 Adventskonc. Messias
		
Åsted: 9.00 LUH
		
Fur: 10.45 CHO
M
28
Thorum: 19.00 Adventskoncert
T
29
T
30

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

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.

Adventskoncert i Thorum kirke

Som de to foregående år kommer Limfjordskoret igen i år og synger et potpourri af jule- og adventssange. Det foregår i Thorum kirke mandag den 28.11. kl. 19.
Efter koncerten er der kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset.
Vi glæder os til en hyggelig aften!
Junget-Thorum menighedsråd

Sognets
dagligstue
Så er efteråret på vej og vi starter igen op med Sognets Dagligstue hver fredag. Her i efteråret har vi et
nyt tiltag, da den sidste fredag i hver måned afholdes
sammen med Ældre Sagen. Se annonce modsat side.
Vi håber rigtig mange vil bakke op om Sognets Dagligstue. Alle er velkomne til en kop kaffe med brød og
hyggelig snak, evt. håndarbejde, hvis det er det man
vil, men vi er åbne for forslag til en hyggelig formiddag. Døren er åben fra kl. 9.30 – kl. 11.00.
Som noget nyt har vi fået et flag med Folkekirkens
logo, som vi sætter udenfor, når der er en aktivitet i
konfirmandstuen og så er alle velkomne indenfor. Flaget kan også være at finde ved kirken eller andre steder i byen.
Datoerne er: 26.8. 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09,
07.10, 14.10, 28.10, 04.11, 11.11, 18.11, 25.11

Menighedsrådet
i Glyngøre, Sæby og Vile
i samarbejde med
Ældre Sagen i Sallingsund

Invitation
til alle enlige
Vi vil gerne invitere alle
enlige ældre, men andre der har lyst
er også velkomne.
Fredag den 26 august
Fredag den 30 september,
Fredag den 28 oktober

Marianne Holm, der er forebyggende
medarbejder i Sundhedscenter Skive,
vil så vidt muligt være tilstede.
Er der nogen der har behov for at
blive hentet, kontakt Lilly Dalsgaard
tlf. 97731075.

I konfirmandstuen i Glyngøre
Alle arrangementer starter med
kaffe kl. 10.00

En af sognets præster vil så vidt
muligt også være til stede.

Program:
Kaffe med brød
Sang, Samvær og
Spil, hvis man har lyst
til det.

Med venlig hilsen og på gensyn
Menighedsrådet Glyngøre Sæby - Vile
Ældre - Sagen Sallingsund

Arrangementerne er gratis!

Siden sidst
DØBTE
Junget Kirke
3/7-16 Ronja Engberg Meier Emborg
Thorum Kirke
31/7-16 Bianca Belinda Ida Madsen
Selde Kirke
18/6-16 Lucas Liam Vasegaard Christensen
19/6-16 Jasmin Veile Jensen

VIEDE
Glyngøre kirke
4/6-16 Lisa Hove Nielsen
og Frank Hove Nielsen
Selde Kirke
2/7-16 Jeanette Vinther Vestergaard
og Jens Ove Vestergaard

Filmaften

Onsdag den 9. november kl. 19.00
er der filmaften i Selde kirke.
Vi skal i år se filmen ”The best exotic Marigold Hotel”.
handler om 7 britiske pensionister, der pga. pengemangel rejser
til et pensionat i Indien. Her opstår venskaber og romantik på
de mest uventede måder. Hen ad vejen opdager de alle, at livet
og kærligheden kan starte forfra, hvis de griber dagen og
giver slip på fortiden.
Efter filmen er der mulighed for at få en kop kaffe og
en snak om filmen. Vel mødt til en hyggelig aften!

Indre Mission Nordsalling
September
1. Møde v. Henning Fillipsen Hørdum
6-8. Time out Kildeborg. Den 6. er mødet
også for mænd Kildeborg kl. 19.00
15. Møde m, Agape v. Annette Vad
”Det rummelige fællesskab”
22. Høstfest v. Poul Weber
Fællesspisning Kl. 18.00
29. Bibelundervisning Thorkild Lundberg
1. Peters brev 1 og 2.
Oktober
2. Mission Afrika kredsmøde kl. 14.00 i
Durup kirke. Derefter kaffe i Durup
Missionshus hvor Rikke Vestergaard
fortæller.
4. Temaundervisning Fur kirke. Thomas
Kristensen Hvide Sande kl. 19.00
6. Fur Missionshus kl. 19.15 v. missionær
Preben Hansen Ålborg.
7. S. klub
13. Bibelundervisning Pastor Østerby
Jørgensen 1.peter brev 3 – 5.
24. Kredsgeneralforsamling
27. Møde v. Pastor emeritus
Robert Enevoldsen Holstebro
November
3. Møde i Durup Missionshus
4. S. klub
8.-10. Efterårsmøder i Skive Missionshus
8. Taler Missionær Jørgen Bloch Randers
9.-10. Taler Sømandsmissionær
Jørgen Knudsen Mårslet
17. Bibelundervisning 2. Peters brev
v. Ingolf Henoch Pedersen
24. Sømandsfest Leif Rasmussen
Strandby ok.

December
1. Møde v. missionær
Jørgen Bloch Randers
2. S. klub
8. Adventshygge/Julefrokost kl. 18.00
m. Bogsalg
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.
DMS Kredsen i Durup
Onsdag d, 14 sep. kl. 14.30
hos Kirsten Breinholt Vestervang 11, Durup
Onsdag d, 12 okt. kl. 14.30
hos Ruth Primdahl Nørrevang 7, Durup
Onsdag d, 9. nov. kl 14.30
hos Gunhild Nielsen Engvej 14, , Durup
Onsdag d. 7. dec. kl. 14.30
hos Kirsten Breinholt, Vestervang 11, Durup.
Børneklub- Stjerneklubben
i Durup Missionshus
hver onsdag kl 18.30 til 20.00
Kontaktperson Nordsalling IM
Jens Thorsen tlf. 29 27 78 70

Händels Messias i Selde Kirke
Første søndag i advent den 27.11. kl. 16 er
der adventskoncert i Selde kirke. Vi skal høre
Händels Messias, og det er et stort projekt,
som alle fire menighedsråd i Nordsalling-Fur
pastorat er gået sammen om at arrangere.
Nordvestkoret fra Thy under ledelse af dirigent Morten Ahti Lyng kommer og giver et
brag af en adventskoncert. Nordvestkoret
er et klassisk kor med ca. 40 medlemmer,
og det har eksisteret siden 1969. Koret har
tidligere opført bl.a. Mozarts Requiem og
Bachs Matthäus-passion, og i år har de givet sig i kast med Händels Messias, så der
er lagt op til en koncertoplevelse af de helt
store.

Halle i Tyskland i 1685, men han flyttede til
London i 1712. Oratoriet er baseret på vers
fra Bibelen, bl.a. fra profeten Esajas og fra
Lukasevangeliet, og det er et af Händels
mest kendte værker, og det er skrevet for
orkester, solister og kor. Værket består af tre
dele, som fortæller historien om Kristus fra
de gammeltestamentlige profetier, Mariæ
bebudelse, Jesu fødsel, passionshistorien
og Jesu død og opstandelse. Til denne koncert skal vi høre den første del, som fortæller om julens beretninger.

Messias er et engelsk oratorium, som er
komponeret af barokkomponisten Georg
Friedrich Händel i 1741. Händel blev født i

Menighedsrådene i
Nordsalling-Fur pastorat

Alle er velkomne til denne store koncertoplevelse, som nok skal sikre julestemningen!

Kontakter
SOGNEPRÆSTER
Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre
7870 Roslev
97 73 10 11, saa@km.dk
Vikar: Lise Uhrskov
97731011, lu@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
Vikar: Poul Krabbe
97596040, pok@km.dk
Præsterne træffes alle dage
undt. mandag, hvor der på
telefonsvareren henvises til den
præst, der er til rådighed. Vedr.
attester: kontakt 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

Find os på facebook:
Glyngøre, Sæby,og Vile kirker
Selde Åsted Junget Thorum sogne
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,
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:
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Deadline: Forslag til stof til
næste nummer af Folkekirken
i Nordsalling modtages gerne
senest 01.11.2016 til
frukloster@gmail.com

