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Sikke en sommer! Nogle af os har elsket det 
solrige og varme vejr – andre har syntes, at 
det har været lige lidt til den gode side. An-
dre igen har været direkte frustrerede over 
tørken, og det forstår man jo godt, når man 
skal leve af det, der gror på markerne. Og 
afgrøder af den ene og den anden slags har 
bestemt ikke haft det let i år. Den slags får et 
menneske til at føle afmagt. Midt i al vores 
videnskabelige og tekniske dygtighed mær-
ker vi, at trods alt det vi kan, er der godt nok 
meget, vi ikke kan. Og somme tider er dét, 
vi ikke kan, dét som betyder allermest.

Ikke desto mindre holder vi høstgudstjene-
ste i kirken. Jeg havde nær sagt 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 nogen selvfølge. 

Vi er så vant til, at det hele bare er der, at vi 
sørger for det meste selv, og at vi kan alting 
selv. Sommer 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 og udtæn-
ke, det er, så fint og fornemt det end er, så er 
det jo dødt – det er altsammen uden livets 
åndedræt. Det er ting, som bliver fremstillet 
i maskiner på fabrikker ganske uafhængig 
af naturens og livets rytme og årstidernes 
skiften, sommer og vinter, dag og nat. Ingen 
af de ting har det pulsslag, som Gud gav 
livet, og som kun han kan give.

Vi fylder vores verden med tekniske vidun-
dere, det ene flottere og mere indviklet end 
det andet. Og det er dejlige ting. Jeg holder 
så meget af min telefon og min gps i bi-
len (når de ikke lige driller, så er jeg altså på 
den!) – og min hårtørrer og min blender for 
den sags skyld. Men alle de bekvemmelige 
ting tilhører altså den verden, som vi selv 
skaber, og hvor det karakteristiske stadig-
væk 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 men-
neskeskabt er 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 kun et indgreb i og forsøg på 
at arbejde med det liv, som er her i forve-
jen, skabt af Gud, rigt og stort, fantastisk og 
mangfoldigt, kompliceret og uforståeligt.

Og til det skaberværk hører vi så også selv. 
Vi er, sammen med naturen, en del af hans 
værk – hvor det karakteristiske ikke er dø-
den, men livet. I den natur, som kan drille os 
noget så grusomt, i den har vi livets ånde-
dræt, med bud fra ham, som gav det – han 
som giver liv, hvor vi står med vores død. Og 
hvem ved, måske er det, når naturen driller 
os allermest, at vi tydeligst og klarest min-
des om ham, som har den magt, vi mangler 
– skabermagten, livets magt over døden.

Birgitte Haahr 

Skabermagten



I kajak på de russiske floder: 

Foredrag med Thomas Frank
Onsdag den 3. oktober kl. 19 i Fursundhallen i Selde kommer dom-
provst Thomas Frank og fortæller om sin 3.420 km lange tur i kajak på 
russiske og østeuropæiske floder. Thomas Frank begav sig ud på den 
lange tur i 2017 for at efterprøve, om vikingerne virkelig kunne have 
sejlet denne rute, når de tog på østeuropæiske togter.

Kom med på en spændende rejse på floder gennem Rusland
 – bare for en enkelt aften.

Gratis entré.



Konfirmandundervisningen begynder tirs-
dag 11.09.18 kl 8-14.
Vi mødes i Glyngøre kirke kl 8. Herefter lig-
ger undervisningen tirsdag 08-9.30 begyn-
dende i uge 43.
Yderligere info vil tilgå 7. Klasserne på Due-
holmskolen. Elever, der går på andre skoler 
og som ønsker at gå til undervisning/blive 
konfirmeret i Glyngøre, Sæby eller Vile kir-
ke er velkomne til at rette henvendelse til 
provst Susan Aaen på tlf 97 73 10 11

Konfirmationsdatoer 2019:
Sæby og Vile: lørdag 4. Maj 
Glyngøre: søndag 5. Maj

Konfirmationsdatoer 2020:
Sæby og Vile: lørdag 2. Maj
Glyngøre: søndag 3. Maj

Minikonfirmander i Glyngøre
Vi tilbyder minikonfirmandundervisning 
til alle elever i 3.klasse. Børnene hentes på 
skolen onsdag kl 13.00, og vi går i konfir-
mandstuen og kirken.  Der vil være 7 ons-
dage og en familiegudstjeneste. Vi tager på 
ekskursion til Viborg Domkirke en af dage-
ne. Brev med tilmelding og indholdsover-
sigt deles ud på skolen. 

Opstart er 5.september. 
Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Claus Henry Olsen og Helle Kloster  

Minikonfirmander i Selde
I år begynder minikonfirmandundervisnin-
gen i Selde kirke onsdag efter efterårsferi-
en, dvs. onsdag den 24. oktober. Forløbet 
varer seks onsdage. Det foregår efter skole, 
og jeg henter børnene på skolen og følger 
dem tilbage igen efter en god times tid. 
Alle, som går i 2. og 3. klasse og bor i Selde, 
Åsted Junget eller Thorum sogne, er meget 
velkomne. Der er afslutning onsdag den 28. 
november kl. 17.30 med en kort gudstjene-
ste og spisning.

Tilmelding til mig på bhc@km.dk eller ring/
sms til 26218482 senest 12.10. Jeg glæder 
mig meget til at møde jer!

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen 

Konfirmander i Glyngøre

Minikonfirmander

Her ”går” børnene fadervor ned gennem kirken.

KIRKEKOR starter op igen i Glyngøre efter 
sommerferien. Børn i 2-6.klasse er velkomne! 
Korlederen kommer på skolen med invitatio-
ner og nærmere beskrivelse af tid og sted. 

Helle Kloster



Efterårssangaften
Onsdag den 17. oktober kl. 19 samles vi i Åsted kirke 
til en sangaften. 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! 

SOGNEEFTERMIDDAGE I GLYNGØRE

Sogneeftermiddage i Glyngøres konfirmandstue starter onsdag 26.sep-
tember. Hver gang mødes vi kl. 14.30 og slutter mellem 16.00 og 16.30. Vi 

drikker kaffe, synger sammen og har besøg af forskellige oplægsholdere. De 
øvrige dage er 31.oktober og 28. november. 

Program offentliggøres senere.

SOGNETS DAGLIGSTUE I GLYNGØRE 

Sognets dagligstue åbner dørene igen. Kom til hyggeligt samvær og kaf-
fe fredag formiddag kl. 9.30-11.00 følgende dage: 7.sept, 14.sept, 21.sept, 

5.okt, 12.okt, 2.nov, 9.nov, 16.nov, og 23.nov.

Menighedsrådet Glyngøre, Sæby og Vile kirker.



En meget lang og  
kompliceret historie – KORT
Hvis du blot en eneste gang inden for de 
seneste måneder har logget på en PC og 
f.eks. tjekket vejrudsigten, så er du med ga-
ranti stødt på ordet ”persondataforordning” 
eller sagt på EU’sk: ”Forordning om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF”. Du bliver 
i nærmest novelle-længde informeret om, 
hvilke oplysninger hjemmesiden indsamler 
om din færden på nettet. Og vigtigst af alt, 
så skal du med et klik godkende, at disse 
oplysninger indsamles.  

Kogt ind til en maggi-terning har forordnin-
gen til formål at beskytte vores personlige 
data, når vi kommunikerer på nettet. Det er 
jo et ædelt og nødvendigt formål.

Persondataforordningen betyder samtidig, 
at vi på mange måder spoler årtier tilbage 
i tiden i forhold til, hvordan vi kommuni-
kerer med hinanden. Vi skal tilbage til det 
gode gamle brev med frimærke, som put-
tes i postkassen henne på hjørnet. Hjørnet 
findes stadig, men det gør postkassen stort 
set ikke, så vi har en udfordring.

Set fra sogneperspektiv er det lidt bøvlet; 
ikke blot det med den manglende postkas-
se, men især med den manglende mulighed 
for hurtigt at svare på mails.

Et eksempel: en nybagt mor skriver til præ-
sten, at hun gerne vil have sin lille datter 

døbt og derfor gerne vil vide, hvornår der 
er gudstjeneste i den lokale kirke. Sådan en 
mail må jeg ikke længere svare direkte på. 
For svarer jeg på den, så kan jeg ikke være 
sikker på, at moderen kommunikerer fra en 
sikker mailadresse. De fleste af os har en 
hotmail, gmail eller lignende mailadresse. 
Disse adresser betragtes ikke som værende 
sikre, da de ikke er vanskelige at hacke.

Det sprængfarlige i sådan en mailkorre-
spondance om barnedåb er, at den afslører 
noget om et menneskes religiøse tilhørsfor-
hold. Og det skal persondataforordningen 
sikre ikke kommer uvedkommende til kend-
skab. 

I forbindelse med konfirmandundervis-
ningen har vi i en årrække brugt en face-
book-gruppe til kommunikationen mellem 
konfirmander, forældre og kirke. Det må vi 
heller ikke længere, selv om der er tale om 
en lukket gruppe. Facebook-konti hackes 
jævnligt og en gruppe for konfirmander in-
deholder personfølsomme oplysninger, da 
de som i tilfældet med den nybagte dåbs-
mor afslører noget om et menneskes reli-
giøse tilhørsforhold. Så vi vender tilbage til 
de gode gamle sedler, der på mirakuløs vis 
oftest forsvandt i skoletaskens dyb.

Alle, der på en eller anden måde er invol-
veret i folkekirkens aktiviteter er omfattet af 
persondataforordningen. Menighedsråds-
medlemmerne har f.eks. fået nye, sikre mail-
adresser og det samme gælder alle ansatte.



Den enkleste og sikreste måde fremover er 
at bruge telefonen. Postnord kan også være 
en mulighed(ironi kan forekomme her). 
Samtale fremmer jo også forståelsen, så det 
er måske ikke så ringe endda. Vi må lære 
at leve med det – indtil der bliver blødt op 
eller fundet smidigere løsninger.

For at understrege alvoren i persondata-
forordningen har EU fastsat en sanktion, 
hvis der opdages brud på forordningen: en 
bøde på 20 millioner euro eller 4% af virk-
somhedens årlige bruttoomsætning(folke-
kirken opfattes i denne sammenhæng som 
én samlet kasse). 

Jeg fristes til at citere en aktuel reklamespot: 
”Jeg ved ikke, hvor det der internet findes”.

Susan Aaen

Allehelgen i Åsted og Junget

Den første søndag i november, den 4.11. er Alle-
helgens søndag. På denne dag mindes vi alle dem, 
som vi har mistet i det forgangne år. 

Der er gudstjeneste i Åsted kirke kl. 10.30 og i Jun-
get kirke kl. 19. Ved disse to gudstjenester læser vi 
navnene op på alle dem, som er døde siden sidste 
Allehelgen, og vi tænder et lys for hver enkelt.

Mandag den 27.8.2018 kl. 18.30, starter vi 
igen i FDF Glyngøre, så mød op og få en 
masse gode og sjove oplevelser, om du går 
i 0. klasse eller 8. klasse. Vi glæder os til at 
se netop DIG. Granvej 4A er stedet, hvor de 
gode og sjove oplevelser finder sted.

Se mødetidspunkter på www.fdf-glyngore.
dk eller på facebook FDF Glyngøre
eller ring til Kredsleder 
Lone Toft 97572221 - 21717437 

FDF Glyngøre



   
  Dåbsgudstjeneste  
L 1 Sæby: 11.00 SAA
  14. s. e. Trinitatis 
S 2 Glyngøre: 10.45 BHC 
  Junget: 9.00 BHC 
  Fur: 10.45 POK
M 3 
  Gudstjeneste 
T 4 Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO 
  Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
  Fyraftensang 
O 5 Fur: 17.00 CHO
T 6 
F 7
  Dåbsgudstjeneste  
L 8 Selde: 11.00 CHO 
  15. s. e. Trinitatis 
S 9 VILE: 19.00 CHO 
  Selde: 10.30 CHO Høstgudstj. 
  Fur: 9.00 CHO
M 10
  Gudstjeneste 
T 11 Selde Ældrec.: 14.30 BHC 
O 12 
T 13 
F 14
  Bikergudstjeneste  
L 15 Sæby: 17.00 SAA
  16. s. e. Trinitatis 
S 16 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Thorum: 10.30 BHC Høstgudstj. 
  Fur: 9.00 BHC
M 17
T 18 
O 19 

T 20
F 21 
  Dåbsgudstjeneste  
L 22 Fur: 10.00 CHO 
  Åsted: 11.00 
  17. s. e. Trinitatis 
S 23 Sæby: 10.45 SAA Høstgudstj. 
  Selde: 9.00 BHC Sogneudflugt 
  Fur: 10.45 POK 
M 24 
  Gudstjeneste 
T 25 Fur Ældrec.: 14.30 CHO 
O 26
T 27 
F 28 
L 29
  18. s. e. Trinitatis 
S 30 Vile: 10.45 CHO 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 14.00 CHO Høstgudstj.

M 1 
  Gudstjeneste 
T 2 Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO 
  Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
  Fyraftensang  
O 3 Fur: 17.00 CHO
T 4 
F 5 
  Dåbsgudstjeneste  
L 6 Glyngøre: 11.00 SAA 
  19. s. e. Trinitatis 
S 7 Glyngøre: 9.00 BHC 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 8
  Gudstjeneste  
T 9 Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
  Fyraftensgudstjeneste 
O 10 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Salmesangsaften 
  Fur: 19.00
T 11
F 12
  Dåbsgudstjeneste 
L 13 Selde: 11.00 POK
  20. s. e. Trinitatis 
S 14 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Selde: 10.30 POK 
  Fur: 9.00 POK
M 15
T 16 

Kalender 
Gudstjenester  
& arrangementer

SEPTEMBER

OKTOBER

 
 
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.



O 14
T 15 
F 16
  Dåbsgudstjeneste  
L 17 Fur: 10.00 CHO
  25. s. e. Trinitatis 
S 18 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Thorum: 9.00 CHO 
  Fur: 10.45 CHO
M 19 
  Gudstjeneste 
T 20 Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O 21
T 22
F 23
L 24
  Sidste søndag i kirkeåret 
S 25 Glyngøre: 9.00 BHC 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 26
T 27
O 28 Selde: 17.30 Minikonfirmand afslut.
T 29
F 30 

   
T 1  
F 2 
  Dåbsgudstjeneste  
L 3 Glyngøre: 11.00 SAA
  Alle Helgens Dag 
S 4 Glyngøre: 19.00 SAA 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Junget: 19.00 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 5
  Gudstjeneste 
T 6 Glyngøre Ældrecenter: 10.00 CHO 
  Fur Ældrecenter: 14.30 CHO 
  Aftengudstjeneste 
O 7 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftenssang 
  Fur: 17.00 
T 8 
F 9
  Dåbsgudstjeneste 
L 10 Selde: 11.00 BHC
  24. s. e. Trinitatis 
S 11 Glyngøre: 10.45 POK   
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 9.00 POK
M 12 
  Gudstjeneste 
T  13 Selde Ældrecenter: 14.30 BHC

  Dåbsgudstjeneste  
L 1 Glyngøre: 11.00 SAA
  1. s. i advent 
S 2 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 3
T 4
O 5
T 6

  Efterårssangaften 
O 17 Åsted: 19.00 BHC
T 18 
F 19 
L 20 
  21. s. e. Trinitatis 
S 21 Glyngøre: 10.45 BHC 
  Åsted: 9.00 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 22
  Gudstjeneste 
T 23 Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O 24
T 25 
F 26  
  Dåsgudstjeneste 
L 27 Fur: 10.00 CHO
  22. s. e. Trinitatis 
S 28 Glyngøre: 9.00 CHO 
  Thorum: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 29
T 30
O 31

NOVEMBER
DECEMBER

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



Pr. 15. 8. har Nordsalling-Fur pastorat ansat 
en kirke- og kulturmedarbejder, som skal 
hjælpe os med mange forskellige organi-
satoriske og diakonale opgaver ved de otte 
kirker her i sognene. Vi glæder os utrolig 
meget til at sige velkommen til Thomas Fry-
dendal Nielsen. Der vil være velkomstrecep-
tion for alle torsdag den 30. 8. kl. 14 i lokalet 
ved siden af Brugsen i Selde, hvor Thomas 
skal have sit kontor.

Thomas skriver om sig selv:
Jeg hedder Thomas Frydendal Nielsen og 
er jeres nye kirke og kulturmedarbejder.

Sammen med min kone bor jeg i landsbyen 
Feldborg i Herning Kommune. Vi er begge 
meget engagerede i vores lokalsamfund og 
ikke mindst den lokale FDF kreds hvor jeg 
er kredsleder.  

Jeg er uddannet Socialdiakon fra Diakon-
højskolen i Århus i 2013, hvor jeg primært 
beskæftigede mig med socialpædagogik 
og diakoni. Inden jeg begyndte på Diakon-
højskolen studerede jeg teologi på univer-
sitetet i tre år, men valgte i stedet at gå dia-
koniens vej. 

Under mine studier har jeg bl.a. arbejdet 
som juniorassistent i en dansk sømandskir-
ke i Spanien og i Kirkens Korshær, hvor jeg 
arbejdede i Døgnvarmestuen i Aarhus. Efter 
at have færdiggjort diakonuddannelsen har 
jeg arbejdet i socialpsykiatrien, senest har 
jeg, i godt tre år, været socialpædagogisk 
rådgiver i Center for Psykiatri og Rehabilite-
ring i Struer kommune. 

Jeg glæder mig meget til at møde en masse 
herlige mennesker i Glyngøre, Sæby, Vile, 
Fur, Junget, Thorum, Selde & Åsted sogne. 

Kirke- og kulturmedarbejder  
til Nordsalling-Fur pastorat



Julemarked i Hallen i Selde 
Ligesom de sidste par 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 - i år den 10.11. og den 11.11.

Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

EN TUR I FÆNGSEL 
SOGNEUDFLUGT FOR SELDE, ÅSTED,  
JUNGET OG THORUM SOGNE

Søndag den 23. september afholdes den årlige sogneudflugt. Bussen kører fra 
Selde kirke umiddelbart efter gudstjenesten kl. 9. Turen går i år til Horsens 
Statsfængsel. Vi får en guidet tur rundt i fængslet, som blev nedlagt som fun-
gerende fængsel i 2006. Bygningerne har siden 2012 været drevet som Euro-
pas største fængselsmuseum. 

Prisen er 150 kr. pr. person, og frokost, kaffe og aftensmad er inkluderet. 
Der er tilmelding senest den 9. september til Asta Primdahl (4051 5224) eller 
Jonna Nielsen (2570 7265). Alle er meget velkomne til at komme med på en 
spændende tur.

Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

Foto: Hanne Nielsen



Studietur til  
”den vestlige del af Limfjorden”
den 28.-29. september 2018

Bussen kører fredag den 28. sept. fra Salling 
efterskole kl. 8 til Thisted museum, hvor 
museumsleder Jytte Nielsen fortæller om 
kunsten i Thy og Thisted. Herfra går vi over 
til Ole Riis på Rådhuset, der indvier os i sit 
virke og nyeste projekter. Sidst på formid-
dagen kører vi gennem Sjørring over Hund-
borg til Stenbjerg kro, hvor der er frokost. 
Fra Stenbjerg tager vi gennem Thy natio-
nalpark forbi Lodbjerg og Vestervig kirker 
til kaffe i Heltborg. Midt på eftermiddagen 
fortsætter vi til Nørre Nissum kirke (rek-
tor Henning Fogde). Vi spiser og overnatter 
på Skærum mølle (hos Gudrun Aspel) og 
hører om aftenen et causerende foredrag 
af sognepræst Gunda Jørgensen om ”Min 
tid i Vestjylland ”. Om morgenen kl. 8 går 
turen forbi Nr. Vosborg til Stadil kirke (spr. 
Chr. Ulrich Terp). Oppe ved Bovbjerg fyr 
står kaffen klar om lidt. (Heidi Krejberg).  Og 
ca. kl.11.30 kommer vi til Lemvig museum 
(Lars Mathiesen) På Bjarnes havnerestau-
rant serveres der en buffet. I Lemvig kirke 
skal vi høre om en af egnens gamle slægter 
(spr. Poul Lilleør) Gennem Klosterheden når 
vi til slut frem til Gudum klosterkirke (lek-
tor Hans Colding). Kl.18 er vi i Jebjerg.

Prisen bliver 1400,- kr.  

Tilmelding snarest og ikke senere end  
21. september til kasserer Else S. Jensen,  
tlf. 40955961 eller pr. e-mail:  
else.toftgaard@gmail.com                                                                                                                                              

EFTERÅRSPROGRAM: 
Den vestlige del af Limfjorden 
Universet i verdenshistorien
                                                           
Mandag den 17. september                                                                                                                                        
Kl. 10.15 Museumsinsp. Esben Graugaard, 
Holstebro: ”Fra studeprangere til industri-
samfund i det vestjyske”  
kl. 13 Lektor Else Bisgaard, Vilsund:  
”Thys forfattere”       

Mandag den 8. oktober                                                                                                                                          
Kl. 10.15 Adj. prof. Jørgen Kjærgaard, 
Lyngs:”Den vestlige Limfjords kirkehistorie”                                                                                                                                   
kl. 13 Lærer Rud Kjems, Balling: 
”Universet i arkæologien”

Mandag den 29. oktober                                                                                                                                          
Kl. 10.15 Museumsinspektør Inger Bjørn 
Knudsen, Lemvig: ” Bovbjerg badehotel og 
dets kunstnere”  
Kl. 13 Prof. Svend Andersen, Århus:  
”Universet i teologien og historien”

Mandag den 12. november                                                                                                                 
Kl. 10.15   
Sognepræst Lars Christoffersen, Hee:  
”I.C. Christensens skole og kirkepolitik”       
Kl. 13 museumsinspektør Hans Buhl, Århus: 
”Universets første og sidste tider i astrono-
mien”   

Salling kirkehøjskole                                                                                                                                   

BOVBJERG BADEHOTEL



September
4-6. Time Out.
13. Bibelundervisning Heb. 7  
 Østerby Jørgensen 
20. Høstfest m. fællesspisning  
 Bjarne Hvidberg kl. 18,00
27. Bodil Skjøtt Århus Israels missionen 

Oktober
2 & 4. Tema undervisning Durup
11. Bibelundervisning Heb.8 Erik Bjørn Ans 
18. Efterårsferie
22. Kredsgeneralforsamling Skive 19.30
25. Missionær Svend Taulborg Struer 

November
1. Pastor Esper Tidemann Århus 
6-8. Kredsmøder  
 (6 Stoholm 7-8 Rødding) 19,30
15. Bibelundervisning Heb. 9  
 Pastor Ove Mølgaard  
22. Sømandsfest Nicolaj Wibe Århus. 
29. Missionær Søren Skovenborg Ans 

December
6.  Adventsmøde  
 Johan Schmidt Larsen Fredericia 
13. Adventshygge/julefrokost og  
 bogsalg kl. 18.00

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

Stjerneklubben starter op igen hver onsdag 
fra midt i september kl. 18.30 til 20.00

DMS Kredsen
Onsdag d.  12.  sept.    Kl.  14.30      
Kirsten Breinholt, Vestervang 11, Durup
Onsdag d.  1o.  okt.      Kl.   14.30     
Kirsten Jensen,  Æblevej 41, Roslev
Onsdag d   14.  nov.     Kl.   14.30     
Gunhild Nielsen, Engvej 14, Durup
Onsdag d     5.  dec.     Kl.   14.3o     
Kirsten Breinholt, Vestervang 11, Durup

Søger du et godt fællesskab er du  
meget velkommen.
 
Kontaktperson Nordsalling IM.  
Jens Thorsen tlf. 29 27 78 70

Indre Mission Nordsalling

 www.imnordsalling.dk

MØDE FOR BEBOERE I JUNGET OG THORUM SOGNE
Søndag den 16. september holder vi det årlige sognemøde for alle i Junget og Thorum sogne. 
Her kan man komme og høre lidt om årets gang i kirkerne, og man kan stille spørgsmål til præst 
og menighedsråd. Det er kl. 11.30 i Den gamle Købmandsgård i Thorum umiddelbart efter høst-
gudstjenesten i Thorum kirke, og der vil være en let høstfrokost. Alle er meget velkomne.

Junget-Thorum menighedsråd



DØBTE 
Selde Kirke
12/8 Frederik Emil Skytte Eriksen

BEGRAVELSER/BISÆTTELSE 
Thorum Kirke
4/8 Aase Marie Monberg

Selde Kirke
16/6  Ida Bertelsen
2/8 Ingrid Lykke Skuldbøl

Åsted Kirke
11/8 Leif

Siden sidst

Filmaften i Selde kirke
Traditionen tro er der filmaften i Selde kirke i november.  
Det foregår torsdag den 15. november kl. 19. 

I år skal vi se det svenske drama Kæmpen, som handler om den 
30-årige Rikard. Rikard er både autist og svært deform. Han 
bor på plejehjem, da hans mor gav ham væk, da han var helt lil-
le. Nu sætter Rikard alt ind på at vinde sin mors kærlighed igen, 
og han er overbevist om, at en sejr i det nordiske mesterskab 
i petanque vil gøre udslaget. En 50 meter høj kæmpe hjælper 
ham i ånden.
Filmen vandt årets Gabriel-pris, som uddeles af Landsforenin-
gen for Menighedsråd og en række andre kirkelige organisati-
oner.

Efter filmen er der en kop kaffe og mulighed for at få en snak 
om filmen. 

Julehjælp  
i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne

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 præste-
gård hos sognepræst Birgitte Haahr Callesen 
(ring og aftal tid). Ansøgningsfrist er senest den 
10. december.

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen 
bhc@km.dk eller 9759 6040



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,  
graver@fursundkirker.dk
Gravermedhjælper:  
Randi Trærup

Organist: 
STILLING LEDIG
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

Menige medlemmer:
Jens Kristian Mortensen
Jonna Nielsen
 
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
Solveig Bjerre Jespersen
Lene Bonde Johansen, Glyngøre 

Ansatte
Graver: Kari Bjorvatn Værden,  
51373753
Gravermedhjælper:  
Jens Jönson, Tenna R. Sørensen
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 2. november 2018 til  
frukloster@gmail.com

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




