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Jesus kommer med næste tog ...
Så’det jul
Så er det endnu engang ved den tid, hvor
kalenderen tvinger tankerne i retning mod
jul. Vi vender bunken fra sidste år. To-do
sedlerne ligger klar – enten fysisk eller på
hjernens harddisk. Småkagebagning. Rullepølsepresning. Grønlangkålstilberedning.
Indkøbs-hamstring. Gave-ræs-på-den-igen.
Hvem-skal-jeg-nu-holde-jul-sammen-med?
Når julefreden frem til tiden? Der er nok
at gøre og måske i virkeligheden handler det om ikke-at-gøre. Sætte forventningerne for højt. Gøre over evne og
kræfter. Søge indadvendtheden i stedet
for at tappes af udadvendthedens insisteren på aktivitet for aktivitetens skyld.
Jeg har et juleforsæt: jeg vil i hele december
måned – hver eneste dag – bestræbe mig
på at have ½ time, hvor jeg søger højtidens
glæde og fred. Jeg vil se, om jeg kan nå så
langt, at højtiden kommer til mig og ikke
omvendt. Jeg ved godt, hvordan det lykkelige øjeblik af julefred mærkes og føles. Jeg
vil blot så gerne møde det tidligere end juledags-morgen. Og adventstiden er netop en
forberedelsestid til den forestående højtid.
Ikke kun den forberedelse, der kræver flittige
hænder og et rødglødende dan-kort, men
først og sidst en forberedelse af sindet til
at åbne sig for Betlehems-barnet i krybben.
Jeg vil begynde med at høre og læse en af
Kim Larsens julesange:

Gaden er så smuk med sin julepynt
minder mig om en drøm
som jeg havde sidst jeg blev født
nu er det endelig jul
jul igen
Jesusbarnet fra Betlehem blev betragtet
som psykopat
det er i dag hans fødselsdag
for nu er det endelig jul
jul igen
Ja nu er det endelig jul
Jul igen
Dage med sange, dage med fred
og tid til kærlighed, og julelys fra sidste år
så blev det endelig jul
jul igen
Så blev det endelig jul
jul igen
Der er et barn, der beder til Gud
i smuk - enfoldighed
imens jeg bærer træet ud
så blev det endelig jul
jul igen
Ja så blev det jul endnu engang
Jeg vil reflektere over, hvorfor Guds søn stadig samler os i denne tid. Jo, Jesus blev opfattet som en særling, hvad han sikkert også
var. Men hvorfor er det lige, at han kommer
mig ved? 2000 år – det skulle vel være år nok

til at finde nye fortællinger om nye særlige
mennesker? Alligevel er det Jesus Kristus,
vi holder jul sammen med. Og vi skal være
varsomme med at lade os bilde noget andet ind. Julens glæde. Julens fylde – for nu
at tale højstemt – kan ikke købes i Bilka eller
andre steder. Den er af en anden karakter.
Den kommer udefra til mig. Desværre kan
jeg ofte ikke mærke den, fordi jeg er så fokuseret på mig selv og det, jeg kan præstere. Jeg har brug for et drys enfoldighed. En
tillid til, at det er godt at hvile i troen på, at
Gud i julenattens krybbebarn vil mig noget.
Noget godt. Noget kærligt. Noget trøstende og lindrende, hvis mit sind er sorgfuldt.
En anden dag i december vil jeg måske lytte
til denne sang af den samme Larsen:
Så’ det jul
lykkehjul
vær vor gæst
det’ hjerternes fest.
Vær velkommen
store og små
Jesus kommer med næste tog.
November kom med syndflod af regn
og mørke midt på dagen
men vi kender vejen.
For nu er det jul
lykkehjul
vær vor gæst
det’ hjerternes fest.
Husk på vi var selv uskyldige små
svøbt i stjernestøv fra top til tå.

Når lysene de tændes i tusinde hjem
og stjernen dukker frem over Betlehem.
Så’ det jul
lykkehjul
vær vor gæst
det’ hjerternes fest.
Vær velkommen
store og små
Jesus kommer med næste tog.
Jeg vil reflektere over, hvilken mening der er
i at synge, at Jesus kommer med næste tog.
Måske er meningen, at Jesus altid er den,
der er på vej, den, der kommer. En troens
dynamik, som vi også finder i ordet advent,
der slet og ret betyder ”ankomst”. Forventningen om julens glæde, der skal møde os,
bæres frem af de 24 dages forberedelsestid.
Jeg vil forberede mig til at julen ankommer.
I mig selv og i vores menighed.
Susan Aaen

Særlige
gudstjenester

i julen i Glyngøre, Sæby og Vile
5. december kl 17.00-19.00: Vores traditionsrige juleklip-musik-ost-rødvin-fyraftensgudstjeneste løber af stablen i Glyngøre kirke. Det er SÅ
hyggeligt! Velkommen!
9. december kl.19.00: Lucia i Vile kirke. Børnekoret går Luciaoptog og synger nye julesange
under gudstjenesten. Efterfølgende serverer
menighedsrådet gløgg, æbleskiver og guf i forsamlingshuset.
16. december kl. 19.00: Aftengudstjeneste i
Vile kirke. Menighedsrådet serverer bobler og
kransekage efterfølgende.
31. december kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste i
Glyngøre Kirke. Vi ønsker hinanden godt nytår
med boblevand og kransekage.

FDF holder
mønstring
Søndag d. 6. januar afholder FDF Glyngørekredsen den årlige mønstring.
Vi starter med gudstjeneste klokken 16.30
i Glyngøre kirke. Efter gudstjenesten går vi
samlet i et optog hen til Glyngøre præstegård, hvor vi vil spise sammen. Derudover
vil der være uddeling af årsmærke samt
hyggeligt samvær.
Alle er velkomne til den efterfølgende spisning og samvær i præstegården. Af hensyn
til maden er der tilmelding til spisning, senest d. 3. januar til Tove Johansen Abildgaard via mail til futterup@hotmail.com
eller på nummeret 61268093

SOGNEEFTERMIDDAGE I GLYNGØRE PRÆSTEGÅRD
Velkommen kl. 14.30 til en kop kaffe med brød.
Der er forskellige oplægsholdere til møderne:
30.januar:
Svenning Svenningsen fortæller om
sine vinrejser i forskellige lande
27.februar:
Jytte og Kurt Jensen fortæller om
deres rejser ud i verden på sejlbåden

Adventskoncert i Thorum Kirke
Tirsdag den 4.12. kl. 19. inviterer vi traditionen tro til adventskoncert i
Thorum kirke. I år består programmet af en blanding af solosang, musikstykker og fællessang, og der er som altid kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset efter koncerten. Alle er velkomne til en hyggelig aften
Junget-Thorum menighedsråd

Fælles adventskoncert med Callunakoret
Tirsdag den 11. december kl. 19.00 I Glyngøre Kirke
Årets adventskoncert bliver koncert inspireret af de 9 læsninger,
hvor læsning og musik bliver til en helhed der peger frem mod julen.
Koncertens tekster er hovedsageligt hentet fra nulevende kunstnere og
programmet kommer til at bestå af kendt og ukendt, dansk og udenlandsk,
acapella og akkompagnerede satser på orgel eller klaver.
Fri entre

Junget - Thorum - Selde - Åsted - Glyngøre - Sæby og Vile Menighedsråd

Jul med Fursund Skole og Fursund kirker
Onsdag den 12.12. kl. 18.30 holder skole og kirke julekoncert
sammen i Selde kirke. Programmet byder på luciaoptog,
krybbespil og sange – og det er åbent for alle.
Kom og vær med til en aften, der med garanti får
julehumøret i top!

Kristian Lilholt med band
i Glyngøre Kirke

”Jeg spillede som den sidste på Kulturmødet i Nykøbing sammen med mit ’faste
personale’ Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. På vej hjem opfyldte jeg et ønske jeg har haft længe, nemlig at smutte ned og se, hvordan Glyngøre City ser ud.
Jeg har ikke været der siden en skoleudflugt i 70’erne. Sikken da et dejligt sted, og
sikken en fin kirke I har! Jeg vil rigtig gerne
spille en koncert i jeres kirke sammen med Ida og Lasse.
Det er søndag den 27. januar kl. 16.00. Entré 100 kr.

Aktiviteter vinter 2018/19
Aktiviteter i december 2018
Tirsdag den 4. dec. kl. 19.00
Onsdag den 5. dec. kl. 17.00
Fredag den 7. dec. kl. 09.30
Tirsdag den 11. dec. kl. 19.00
Onsdag den 12. dec. kl. 18.30
Onsdag den 19. dec. kl. 11.30

Adventskoncert i Thorum Kirke
Fyraftensgudstjeneste og Juleklip i Glyngøre Kirke
Julehygge i Graverhuset i Glyngøre
Adventskoncert med Callunakoret i Glyngøre Kirke
Julekoncert med fursund skole og fursund Kirker i Selde Kirke
Herreværelset i ”den gamle bank” I Selde

Aktiviteter i januar 2019
Søndag den 6. januar kl. 19.00
Onsdag den 16. januar kl. 11.30
Onsdag den 16. januar kl. 19.00
Fredag den 25. januar kl. 09.30
Søndag den 27. januar kl. 16.00
Onsdag den 30. januar kl. 14.30

Helligtrekongers aften i Åsted Kirke
Herreværelset i ”den gamle bank” i Selde
Vintersangaften i Selde Kirke
Mændenes Morgenbord i Glyngøre Konfirmandstue
Koncert med Kristian Lilholt og Band, éntre 100kr.
Sogneeftermiddag i Glyngøre Konfirmandstue

Aktiviteter i februar 2019
Fredag den 1. februar kl. 19.00
Onsdag den 20. februar kl. 11.30
Fredag den 22. februar kl. 09.30
Onsdag den 27. februar kl. 14.30

Kyndelmisse i Thorum Kirke
Herreværelset i ”den gamle bank” i Selde
Mændenes Morgenbord i Glyngøre Konfirmandstue
Sogneeftermiddag i Glyngøre Konfirmandstue

Vintersangaften
Onsdag den 16.1. 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. Som noget nyt medvirker et kor fra
Skive musikskole, så det bliver ekstra festligt.
Kom og vær med til en hyggelig aften!
Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

Kalender

Gudstjenester
& arrangementer
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.

DECEMBER
		
		 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
		 Gudstjeneste
T
4
Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
		
Adventskoncert Thorum 19.00
		 Fyraftensgudstjeneste
O
5
Glyngøre: 17.00
T
6
F
7
		 Dåbsgudstjeneste
L
8
Selde: 11.00
		 2. s. i advent
S
9
Vile: 19.00 SAA
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
10
		 Gudstjeneste
T
11
Selde Ældrecenter: 14.30
		
Koncert v/Callunakoret
		
Glyngøre kl. 19.00
		
Luciakoncert m/skolen
O
12
Selde: 18.30 BHC
		 Fyraftenssang
		
Fur: 17.00 CHO
		 Forklaringsgudstjeneste
T
13
Glyngøre: 19.00 SAA
F
14
		 Dåbsgudstjeneste
L
15
Fur: 10.00

		 3. s. i advent
S
16
Sæby: 19.00 SAA
		
Selde: 10.30 CHO
		
Fur: 15.30 Vi synger julen ind CHO
M
17
		 Børnehavejul
O
18
Glyngøre: 10.00 CHO
O
19
		 Skoleafslutning
T
20
Glyngøre: 8.00 SAA
		
Selde: 8.00
		
Fur: 10.00 Incl. Børnehus CHO
		 Gudstjeneste
F
21
Selde ældrecenter: 14.30 BHC
L
22		
		 4. s. i advent
S
23
Glyngøre ældrec.: 15.00 CHO
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		 Juleaften
M
24
Glyngøre: 13.00 CHO - 16.30 SAA
		
Vile: 14.15 SAA
		
Sæby: 15.30 SAA
		
Åsted: 13.00 BHC
		
Selde: 14.00 BHC
		
Thorum: 15.00 BHC
		
Junget: 16.00 BHC
		
Fur ældrec.: 13.00 CHO
		
Fur kirke: 15.30 CHO
		 Juledag
T
25
Glyngøre 10.45 SAA
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		 2. juledag
O
26
Fur: 10.45 CHO
T
27
F
28
L
29
		
Julesøndag
S
30
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Junget: 9.00 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		 Nytårsaftensdag
M
31
Glyngøre: 15.00 SAA
		
Thorum: 14.30 BHC

JANUAR
		 Nytårsdag
T
1
Fur: 14.00 CHO
O
2
T
3
F
4

		 Dåbsgudstjeneste
L
5
Glyngøre: 11.00 SAA
		 Helligtrekonger
S
6
Glyngøre: 16.00 nytårsmønst. SAA
		
Åsted: 19.00 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
7
		 Gudstjeneste
T
8
Glyngøre ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur ældrecenter: 14.30 CHO
		 Fyraftensgudstjeneste
O
9
Glyngøre: 17.00
		 Fyraftenssang
		
Fur: 17.00 CHO
T
10
F
11
		 Dåbsgudstjeneste
L
12
Selde: 11.00
		 1. s. i Helligtrekonger
S
13
Glyngøre: 9.00 CHO
		
Selde: 10.30 EHJ
		
Fur: 10.45 CHO
M
14
		 Gudstjeneste
T
15
Selde ældrecenter: 14.30 BHC
		 Vintersangaften
O
16
Selde: 19.00
T
17
F
18
		 Dåbsgudstjeneste
L
19
Fur: 10.00
		 2. s. i Helligtrekonger
S
20
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 CHO
M
21
		 Gudstjeneste
T
22
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
23
T
24
F
25		
		 Dåsgudstjeneste
L
26
Fur: 10.00 CHO
		 3. s. i Helligtrekonger
S
27
Glyngøre: 16.00 SAA
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 SAA
M
28
T
29
O
30
T
31
SAA
CHO
BHC
POK

Susan Aaen
Claus Henry Olsen
Birgitte Haahr Callesen
Poul Krabbe-Poulsen

FEBRUAR

		 Kyndelmisse
F
1
Thorum: 19.00 BHC
		 Dåbsgudstjeneste
L
2
Glyngøre: 11.00 SAA
		
4. s. i Helligtrekonger
S
3
Glyngøre: 14.45 SAA
		
Åsted: 9.00 BHC
		
Fur: 10.45 BHC
M
4
		 Gudstjeneste
T
5
Glyngøre Ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
		 Fyraftensgudstjeneste
O
6
Glyngøre: 17.00 SAA
		 Fyraftenssang
		
Fur: 17.00
T
7
F
8
		 Dåbsgudstjeneste
L
9
Selde: 11.00
		
Sidste søndag i Helligtrekonger
S
10
Glyngøre: 10.45 CHO			
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 CHO
M
11
		 Gudstjeneste
T
12
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
13
T
14
F
15
		 Dåbsgudstjeneste
L
16
Fur: 10.00
		
Septuagesima
S
17
Glyngøre: 9.00 BHC
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
18
		 Gudstjeneste
T
19
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
20
T
21
F
22
L
23
		
Seksagesima
S
24
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Åsted: 10.30 KEBJ
		
Fur: 10.45 EHJ
M
25
T
26
O
27
T
28
KEBJ Knud Erik Bager Jensen
EHJ Emmy Haahr Jensen

Lysglober
Som mange nok har lagt mærke til, har vi
fået flotte lysglober i Junget og Thorum kirker. En lysglobe er en stor lysestage, som
er blevet mere og mere almindelig i danske kirker i de senere år. Inspirationen kommer fra domkirken i Uppsala i Sverige, hvor
man i 1968 fik opstillet den første lysglobe.
Rundt på lysgloben er der plads til en række
små lys, og i midten er der et stort lys, som
symboliserer Kristus som verdens lys.
Vores nye fine lysglober er designet og udført af smedene i Thorum Smedje, og man
må sige, at resultatet er blevet flot! Alle er til
hver en tid velkomne til at gå ind i kirkerne
og tænde et lys og få en stille stund og evt.
sende en tanke til en, som man tænker på.

HELLIG TRE KONGERS AFTEN
– VI SYNGER JULEN UD
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 søndag den 6. januar kl. 19, hvor vi
sætter lys i juletræet for sidste gang, og vær med til at
til at synge julen ud.

HERREVÆRELSET
HERREVÆRELSET er et nyt tiltag i Selde-Åsted-Junget-Thorum sogne, hvor
”den gamle bank” bliver åbnet kun for mænd. Mænd i alle aldre er velkomne
til et par timers hyggeligt samvær over en frokost i den gamle bank.
Vi mødes følgende onsdage fra kl. 11.30 - ca. 13.30, 19/12 (Julefrokost), 16/1,
20/2. Pris 40,-.
Tilmelding senest fredagen før til Kirke- og Kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen, på tlf.: 4041 7873 eller til Ninna i DagligBrugsen

MÆNDENES MORGENBORD
er en åben invitation til modne mænd i Glyngøre og omegn. Hvis du har lyst
til at mødes til en snak med andre mænd over et morgenbord og derigennem
bidrage til det gode møde mand og mand imellem - Så mød op:
Vi mødes i Konfirmandstuen i Bredgade 62
kl. 9.30-11.30 på følgende fredage: 30.11, 25.1-19, 22/2 og 29/3
Har du brug for kørelejlighed, så kontakt Aase Brøndum fra Ældresagen
Sallingsund på tlf.: 4453 4423 eller 3011 8101

Årets gang på kirkegårdene
– grandækning

Når du sidder i lænestolen med den varme
kaffe og dette kirkeblad i hånden, er det et
godt tidspunkt at sende de ansatte på kirkegårdene en venlig tanke. De har netop
overstået en af de travleste tider på året;
grandækningen af gravstederne.
Alle, der har besøgt en kirkegård i løbet
af november måned, har oplevet hvordan
kirkegårdspersonalet bevæbnet med gran,
fyrretoppe, pyntegrønt og grensakse i løbet
af dagen får fremtryllet den ene vidunderlige kreation efter den anden og udsmykket
gravstederne på smukkeste vis, så de er klar
til vinterens komme.
Traditionen med grandækning strækker sig
langt tilbage og havde i starten et mere
praktisk formål, at beskytte beplantning
mod frosten. Denne tradition har dog ad åre
udviklet sig til, at der nu til dags mestendels
grandækkes for at udsmykke gravstederne.
I mange år har grandækning været et slidsomt og hårdt arbejde, der i stor udstrækning er foregået liggende på knæene i regn,
blæst og kulde. Der er dog kommet et større fokus på, at kirkegårdspersonalet ikke må
tilbringe hele arbejdsdage liggende på knæ
og dække gran. Dette har medført nytænkning på både arbejdsmetoder og udsmykninger.
På Glyngøre, Sæby & Vile kirkegårde er Karí
Bjorvatn graver. Hun fortæller, at der hvert
år laves grandækning på omkring 200 gravsteder, fordelt på de tre kirkegårde. Indtil
sidste år foregik al grandækning på knæ på
det enkelte gravsted, men i år dækkes om-

trent 160 gravsteder efter de nye metoder,
hvor dekorationerne laves på plastnet eller
reb, alt efter hvad der passer bedst på det
enkelte gravsted og så pyntes endeligt færdige på gravstedet. Kari fortæller, at de nye
metoder har mange fordele: dels kan man
stå op og lave hovedparten af arbejdet, således det kun er den afsluttende pyntning
der foregår liggende på knæ, og dels giver
brugen af net og reb mulighed for at lave
nye typer af gravstedsdekorationer, som
bliver mere unikke i forhold til det enkelte
gravsteds udformning.
Denne nye metode har også vundet indpas
på de øvrige kirkegårde i pastoratet. Peter
Kristensen, graver i Selde og Åsted, fortæller, at ca. 90 af de 110 grandækninger laves
på net eller reb, således at personalet nu
laver så meget som muligt i værkstedet. Peter fortæller, at det giver bedre muligheder
for at planlægge arbejdet i forhold til vejret.
På en regnvejrsdag, kan personalet trække
ind i værkstedet og forberede dekorationer,
som de så kan pynte gravstederne med, når
vejret arter sig bedre. Peter fortæller, at kirkegårdspersonalet også fysisk kan mærke,
at de nu kun ligger på knæ i meget korte
perioder under færdigpyntningen af gravstederne.

Thomas
Frydendal Nielsen

Indre Mission Nordsalling
December
6. Adventsmøde
Johan Schmidt Larsen Fredericia
7. S.klub kl. 18.00
13. Adventshygge/julefrokost og
bogsalg kl. 18.00
Januar
3. Helligtrekonger Gudstjeneste kl. 19.00
efterfølgende kaffe i Missionshuset.
4. S. klub kl. 18.00
6. – 13. Bede uge
17. Bibelundervisning Heb. 10 Pastor
Cristoffer Grøndahl Svinth Olesen
Timring
24. Generalforsamling
31. Pastor Robert Enevoldsen Holstebro.
Februar
1. S. klub kl. 18.00
7. Missionær Henrik Søgaard Jørgensen
Mors
14. Vinterferie
21. Bibelundervisning Heb. 11
Pastor Østerby Jørgensen
28. Pastor Regin Benner Viborg.

Marts
1. S. klub kl. 18.00
7. Besøg fra Menigheds Falkutet i Århus.
Hvor andet ikke er anført holdes møderne i
Durup Missionshus, Hovedgaden 43 fra kl.
19.30 til ca. 21.30.
Stjerneklubben
hver onsdag fra kl. 18.30 til 20.00
DMS Kredsen:
Onsdag d. 5. dec. Kl. 14.30   
Kirsten Breinholt, Vestervang 11, Durup
Onsdag d. 6. feb. Kl. 14.30    
Inger Thorsen, Kløvermarken 5, Durup
Søger du et godt fællesskab, er du
meget velkommen.
Kontaktperson Nordsalling IM.
Jens Thorsen tlf. 29 27 78 70

www.imnordsalling.dk

Julehygge på kirkegården i glyngøre
Velkommen på kirkegården den 7. december:
Julehygge i graverhuset. Der serveres hjemmebagte
æbleskiver og gløgg fra 9.30-12.00.

Siden sidst
DØBTE
Thorum Kirke
16/9 Lærke Skov Justesen
Åsted Kirke
22/9 Laura Kruse Franc
BEGRAVELSER/BISÆTTELSE
Junget Kirke
611 Ernst Egon Jepsen

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 præstegård hos sognepræst Birgitte Haahr Callesen
(tlf.nr. 9759 6040). Ansøgningsfrist er den 7.
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 7587658-106-8954 eller afleveres til sognepræsten.
Selde-Åsted og Junget-Thorum menighedsråd

Kyndelmisse
Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, og i Danmark kaldtes
den tidligere Kjørmes-knud, som vi kender det fra Jeppe Aakjærs
vintersang 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 fredag den 1. februar kl. 19. 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 præstesekretær
Jette Dalsgaard, jeda@km.dk,
tlf. 9676 1044
Kirke- og kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen,
Tlf.: 40 41 78 73
E-mail: 9201THN@km.dk
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

Find os på facebook:
Glyngøre, Sæby,og Vile kirker
Selde Åsted Junget Thorum sogne
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 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 28.1.2019 til
frukloster@gmail.com

