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Påskefrokoster giver mening
Jesus ville gerne huskes. Det var og er han
ikke ene om. For dét er der jo mange mennesker, der gerne vil. Men der er så ofte en
forskel. De fleste vil nok gerne huskes for
deres egen skyld. Jesus vil huskes for vores
skyld. Og svarende til denne forskel er der
forskellige måder at blive husket på.
Rundt om i landet har vi et hav statuer, mindesten, mindeplader osv., som skal minde
os om forskellige personer – mest af hensyn
til dem – fordi de var konger eller kendte
mennesker, som har betydet noget og ydet
noget. I nogle tilfælde er det faktisk ikke
eftertiden, men personen selv, der har fået
lavet stenen, og på den måde selv sørget
for sit eget minde.
Jesus gjorde også selv noget – men han
gjorde noget andet. Han spiste sammen
med sine venner og bad dem om, at de ville
huske ham ved at gentage dét måltid. Det
skete Skærtorsdag. Vi ved selvfølgelig alle
sammen godt, at der i tidens løb så også
er lavet mange billeder og figurer, som skal
forestille ham. Og det er også helt i orden –
de kan være stor kunst og fin udsmykning.
Men det var ikke det, han selv bad om. Han
valgte måltidet. Og det gjorde han, fordi en
statue og en sten er en ensom ting, der står
opstillet et sted, hvor folk ofte haster forbi
uden at føle noget ved dens tilstedeværelse.
Måske ser man den slet ikke, og hvis man
gør, er det på samme måde, som man ser
så meget andet: huse, træer og bygninger,
som bare er der.

En statue er i mere end én forstand død:
Den er død, fordi den bare er en ting. Men
den er også død, fordi den ikke indgår i
en levende, betydningsfuld sammenhæng
med dem, der færdes omkring den. Med et
måltid er det anderledes. Det er betydningsfuldt, det giver næring til vores liv. Og det
består, ud over maden, af mennesker, som
er sat i et fællesskab med hinanden, nemlig måltidets fællesskab. Det er ikke sikkert,
at vi derudover har noget med hinanden at
gøre. Men lige netop i den situation, hvor vi
er sat sammen omkring bordet, udgør vi et
fællesskab.
Det påstås så ganske vist, at lige netop i vores tid gør vi ikke så meget ud af det med
måltidet. Men vi kender det da – vi kender
stadig betydningen af og glæden ved at
samles omkring et bord som en flok mennesker, der ligefrem sætter pris på hinandens selskab, og som kan både støtte og
berige hinanden.
Derfor valgte Jesus måltidet. Fordi det har
med liv og med fællesskab at gøre. Samhørighed og vores ansvar for hinanden er
noget helt centralt i vores kristendom. Og
det er et af de områder, hvor Jesus bringer
noget virkelig nyt. Han gør nemlig fællesskabet til noget, der strækker sig langt videre, end man overhovedet havde drømt
om eller kunne forestille sig. Han nedbrød
nogle grænser, som ellers på den tid stod
urokkelig fast: grænserne mellem de to
køn, mellem slave og herre, mellem samfundslag, mellem folkeslag – ja, endda mel-

lem mennesker og Gud selv. Det sidste skal
med, for det fællesskab, Jesus taler om, det
går jo faktisk ikke bare på tværs af alle menneskelige skillelinjer. Det går også på tværs
af skellet mellem himmel og jord. Mellem
liv og død.
Mellem os mennesker gælder det nu, at ethvert menneske – høj eller lav, rig eller fattig, ung eller gammel – ethvert menneske
er noget ganske særligt, og at alle mennesker er lige meget værd. Og det måltid, som
skal fastholde Jesu ord og hans handlinger
hos os, det måltid fortæller os, at vi er en
del af en stor og altomfattende helhed og
sammenhæng – Guds sammenhæng – som
er strakt ud over os alle sammen. Det er dét,
Skærtorsdag vil fortælle os. At vi hører sammen med hinanden og med Gud, og at det
fællesskab nedbryder alle vores grænser.
Birgitte Haahr Callesen

Påskeløber i Glyngøre kirke

Spaghettigudstjeneste
Menighedsrådene i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne vil gerne
invitere sognenes børnefamilier indenfor til en gudstjeneste for børn.
Vi vil synge lidt sammen, høre historier – og ikke mindst hygge os! Vi
spiser sammen bagefter. Det foregår torsdag den 21. marts kl. 17.30
i Selde kirke, og vi regner med, at det skal være en tilbagevendende
begivenhed. Kom og vær med til en hyggelig aften i børnehøjde!
Tilmelding af hensyn til spisningen til Kirke- og Kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen på tlf.: 4041 7873 senest tirsdag den
19. marts.

Livsfortællingsgrupper i Nordsalling
Har du lyst til at dele din livsfortælling i et trygt
og tillidsfuldt fællesskab med op til 7 andre? –
Så skal du endelig melde dig til en livsfortællingsgruppe.

De enkelte livsfortællinger er i centrum for samtalen. Det der måtte blive fortalt i gruppen behandles fortroligt, så både deltagere og gruppeleder har tavshedspligt.

Livsfortællingsgrupperne består af 6 - 8 ældre
og en gruppeleder. Gruppen mødes over 6 gange i løbet af marts-april måned. Livsfortællingsgruppen ledes af Kirke- og Kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen og han vil fra gang
til gang guide samtalen om livsfortællingerne,
så alle bliver hørt og spørge ind til fortællingerne, så de bliver vedkommende for hele gruppen.
Hver gang gruppen mødes enes man om et tema
for dagens fortællinger.

OPSTART FREDAG DEN 1. MARTS
FRA KL. 10-12 I SELDE KIRKE
OPSTART TIRSDAG DEN 5. MARTS FRA
KL. 10-12 I KONFIRMANDSTUEN, GLYNGØRE
For spørgsmål eller tilmelding kontakt da Kirkeog Kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen på tlf.: 4041 7873 eller 9201thn@km.dk

Forårssangaften
Onsdag den 27. marts samles vi i Thorum kirke
kl. 19 til en sangaften.
Temaet er forår, og der vil være både salmer og
sange, der hører til årstiden på programmet. Der
vil også være mulighed for at vælge sine egne
yndlingssalmer og -sange.
Som noget nyt deltager Skiveegnens Herrekor fra
Skive Musikskole, som i år har 50-års jubilæum.
Kom og vær med til en hyggelig aften!

Pinsefortællinger
Tirsdag den 4. juni er der pinsefortællinger kl. 19
i Åsted kirke.
Pinse er nok den af kirkens tre store højtider, som er
mindst kendt, og det er også den, der er sværest at
forklare. Derfor skal vi synge pinsesange og -salmer
og høre fortællingerne om, hvorfor vi fejrer pinse.
Vel mødt!

Fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning i Glyngøre
Søndag den 3. marts kl. 14.00 er der Fastelavnsgudstjeneste i
Glyngøre Kirke. FDFerne fra Glyngøre har dekoreret nogle fine
fastelavnstønder, som vi efter Gudstjenesten vil slå katten af, i
Konfirmandstuen. Efter tøndeslagningen kåres de bedst udklædte
børn og voksne.
Menighedsrådet er vært ved kaffe/the/juice og fastelavnsboller.

SOGNEEFTERMIDDAGE I GLYNGØRE PRÆSTEGÅRD
Velkommen kl. 14.30 til en kop kaffe med brød.
27. marts:
Påsken i ord og sang
v/Susan Aaen og Helle Kloster

Himmelske Dage
Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, afholdes i år i Herning, og det er er det
største fælleskirkelige event i Danmark.
Himmelske dage er en mulighed for at lade
kristne samles på tværs af kirkesamfund og
kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Der
sættes fokus på hvad troen er, og vi går et stykke vej sammen, hvor vi kommer i samtale med
hinanden om kirkens opgaver og problemer i
verden – lokalt, nationalt, internationalt og fælleskirkeligt.
Himmelske Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen, men også åbne
op og byde indenfor til dialog og fællesskab.
Biskoppen i Viborg Stift Henrik Stubkjær opfordrer til at vi alle deltager i Himmelske Dage, ikke
mindst ved at være med i gudstjenesten på Torvet i Herning på Kristi Himmelfartsdag.
Se hele programmet for himmelske dage her:
www.himmelskedage.dk
Fællestransport til og fra Åbningsgudstjenesten
Der vil være bustransport fra Skive og Salling for

alle interesserede til Herning og retur – og det
kommer til at foregå med følgende program:
12.00: Afgang fra Salling Hallerne, Roslev
12.00: Afgang fra Balling Kirke
12.00: Afgang fra Egeris kirke
12.00: Afgang fra Skive kirke
14.00: Åbningsgudstjeneste på Torvet i
Herning.
15.00: Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade – og herefter er der mulighed
for at deltage i forskellige workshops og
seminarer rundt i midtbyen.
18.30: Afgang til Skive og Salling fra
opsamlingspladsen i Herning.
Tilmeld dig SENEST 14. maj til:
Gert Primdahl: tlf.: 2166 2418 eller
e-mail: gert@primdahls.dk ... eller til
Eline Balslev Jensen: SMS tlf.: 3011 1607
eller e-mail: 8546ebj@km.dk
Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i tilbuddet, men transporten er gratis for
hver enkelt deltager.

Aktiviteter forår 2019
Aktiviteter i marts 2019
ons
6
kl. 14.30
fre
8
kl. 9.30		
fre
15
kl. 9.30		
ons
20
kl. 11.30
ons
20
kl. 14.30
tors 21
kl. 17.00
fre
22
kl. 9.30		
man 25
kl. 10.00
ons
27
kl. 14.30
ons
27
kl. 19.00
fre
29
kl. 9.30		

Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
Sognets Dagligstue i Glyngøre Konfirmandstue
Sognets Dagligstue i Glyngøre Konfirmandstue
Herreværelset i ”Den gamle Bank” i Selde
Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
Spaghetti Gudstjeneste i Selde Kirke
Sognets Dagligstue i Glyngøre Konfirmandstue
Mandagshygge i Åsted kirke
Sogneeftermiddag i Glyngøre Konfirmandstue
Forårssangaften i Thorum Kirke Kl. 19.00
Mændenes morgenbord i Glyngøre Konfirmandstue

Aktiviteter i april 2019				
man 1
kl. 10.00
Mandagshygge i ”Den gamle bank” i Selde
ons
3
kl. 14.30
Strik og kaffe i ”Den gamle bank” i Selde
ons
3
kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste og Bogrealease i Glyngøre kirke
tors 11			
Påskearrangement i Selde Kirke
søn
14
kl. 10.00
100års jubilæum - Glyngøre Kirke
man 29
kl. 10.00
Mandagshygge i Åsted Kirke
Aktiviteter i maj 2019				
ons
1
kl. 14.30
Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
Lør
4
kl. 19.00
4. maj andagt i Selde Kirke
man 6
kl. 10.00
Mandagshygge i ”Den Gamle Bank” i Selde
ons
15
kl. 11.30
Herreværelset i ”Den gamle Bank” i Selde
ons
15
kl. 14.30
Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
man 27
kl. 10.00
Mandagshygge i Åsted Kirke
ons
29
kl. 14.30
Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
tors 30			Åbningsgudstjeneste,
				
Himmelske Dage på Heden i Herning.
Aktiviteter i juni 2019 				
man 3
kl. 10.00
Mandagshygge i ”Den Gamle Bank” i Selde
tirs
4
kl. 19.00
Pinsefortællinger i Åsted Kirke

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.
SAA
CHO
BHC
POK
KEBJ
EHJ
KJ
HJM

Susan Aaen
Claus Henry Olsen
Birgitte Haahr Callesen
Poul Krabbe-Poulsen
Knud Erik Bager Jensen
Emmy Haahr Jensen
Karsten Jervad
Hans Jørgen Mortensen

MARTS

		
		 Dåbsgudstjeneste
L
2
Sæby: 11.00 SAA
		 Fastelavn
3
Glyngøre: 14.00 SAA
S
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 13.30 CHO Fastelavn
M
4
		 Gudstjeneste
T
5
Glyngøre Ældrec.: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter. 14.30 CHO
		 Fyraftensgudstjeneste
O
6
Glyngøre: 17.00 SAA
		
Fur: 17.00 Fyraftenssang CHO
T
7
F
8
		 Dåbsgudstjeneste
L
9
Selde: 11.00 BHC
		 1. s. i fasten
S
10
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 CHO
M
11
		 Gudstjeneste
T
12
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
13
T
14
F
15
		 Dåbsgudstjeneste
16
Fur: 10.00 CHO
L

		 2. s. i fasten
S
17
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Åsted: 9.00 CHO
		
Fur: 10.45 CHO
M
18
		 Gudstjeneste
T
19
Fur ældrecenter: 14.30 CHO
O
20
		 Spaghettigudstjeneste
T
21
Selde: 17.00 BHC
F
22
L
23		
		 3. s. i fasten
S
24
Glyngøre: 9.00 CHO
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
25
T
26		
		 Forårssangaften
27
Thorum: 19.00 BHC
O
28
T
F
29
L
30
		 Midfaste
31
Glyngøre: 10.45 EMHJ
S
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 BHC

APRIL
M
1
		 Gudstjeneste
T
2
Glyngøre ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur ældrecenter: 14.30 CHO
		 Fyraftenssang
O
3
Fur: 17.00 CHO
T
4
F
5
		 Dåbsgudstjeneste
L
6
Glyngøre: 11.00 SAA
		 Mariæ Bebudelse
S
7
Glyngøre: 19.00 CHO
		
Thorum: 10.30 CHO
		
Fur: 9.00 CHO
M
8
		 Gudstjeneste
T
9
Selde ældrecenter: 14.30 BHC
O
10
		 Påskefortællinger
T
11
Junget: 19.00
F
12
L
13

		 Palmesøndag
14
Glyngøre: 10.00 Henrik Stubkjær
S
		
Selde: 19.00 BHC
		
Fur: 10.45 CHO Familiegudstjeneste
& kirkefrokost
		
M
15
T
16
O
17
		 Skærtorsdag
18
Glyngøre: 10.45 CHO
T
		
Junget: 19.00 BHC
		
Fur: 19.00 CHO
		 Langfredag
19
Glyngøre: 10.45 SAA
F
		
Åsted: 16.00 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
20
L
		 Påskedag
S
21
Glyngøre: 11.00 SAA
		
Sæby: 10.00 SAA
		
Vile: 9.00 SAA
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		 2. Påskedag
M
22
Glyngøre: 9,00 KJ
		
Thorum: 10.30 KJ
		
Fur: 10.45 CHO
		 Gudstjeneste
T
23
Glyngøre Ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
24
25
T
F
26		
L
27
		 1. s. e. påske
S
28
Glyngøre: 10.45 HJM
		
Åsted: 9.00 HJM
		
Fur: 10.45 CHO
M
29
T
30

MAJ
		 Fyraftenssang
O
1
Fur: 17.00 CHO
T
2
F
3
L
4
Sæby: 10.00 Konfirmation SAA
		
Selde: 19.00 4. maj andagt BHC
		
2. s. e. påske
S
5
Glyngøre: 10.00 Konfirmation SAA
		
Selde: 10.30 CHO
		
Fur: 9.00 CHO
M
6

		 Gudstjeneste
7
Glyngøre Ældrecenter: 10.00 CHO
T
		
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
8
T
9
F
10
		 Dåbsgudstjeneste
L
11
Selde: 11.00
		
3. s. e. påske
S
12
Glyngøre: 9.00 BHC			
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
13
		 Gudstjeneste
T
14
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
15
16
T
		 Bededag
17
Vile: 10.45 CHO
F
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 CHO
L
18
Selde: 10.30 Konfirmation BHC
		
Fur: 10.00 Konfirmation CHO
		
4. s. e. påske
S
19
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
20
		 Gudstjeneste
21
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
T
O
22
23
T
F
24
		 Dåbsgudstjeneste
25
Fur: 10.00 CHO
L
		
5. s. e. påsken
26
Glyngøre: 10.45 CHO
S
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 CHO
M
27
28
T
O
29
		 Kristelig Himmelfart
T
30
Himmelske Dage i Herning
		
(se andet sted i bladet)
		
Fur: 10.45 CHO
F
31

JUNI
		
L
1
		
6. s. e. påske
S
2
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 SAA

Glyngøre kirke 100 år
Søndag den 14. april fejrer vi Glyngøre
kirkes 100 års jubilæum.
Behovet for en selvstændig kirke opstod i
det fiskersamfund, som byen dengang var.
Historien om kirken og byen kan læses i
den jubilæumsbog, som menighedsrådet
udgiver i anledning af jubilæet.
For godt 100 år siden var det et konkret
behov for egen kirke og kirkegård, der fik
gode folk til at samle midler til byggeriet.
Her 100 år senere har kirken måske ikke
samme betydning i byen, som den havde
dengang. Men vi oplever alligevel gang på
gang, at det er kirken, der samler folk, uanset ens personlige ståsted. Det er i kirken, vi
fejrer de store kirkelige højtider, men også
livets store begivenheder, som dåb, konfirmation, bryllup og ikke mindst afsked med
en kær afdød.
I kirken skal der ikke vises medlemskort ved
indgangen, og der er ikke noget spørgeskema, hvor man skal stilles til ansvar for, om
ens tro nu er stor nok til at komme ind og
deltage i gudstjenesten. Derfor er kirken en
del af hverdagen i byen. Kirkegården bliver
brugt som en oase i hverdagen, uanset om
man besøger et gravsted eller blot nyder
stilheden og variationen af forskellige gravsteder.
Forskellige former for gudstjenester samler
hen over kirkeåret mange mennesker. Vi har
et rigt kirkeliv med gode traditioner. Men
kirken er en del af et samfund i udvikling,
og nok rækker kirkens historie tusind år tilbage, men den skal også række ind i fremti-

den med udvikling af både kirke og kirkeliv.
Det er vi godt rustet til, både i vores lille pastorat for Glyngøre, Sæby, Vile, men også i
det store pastorat Nordsalling-Fur, hvor vi
er godt i gang med at udbygge samarbejdet.
Kirken udvikler sig ved at blive brugt af menigheden, ved engagerede medarbejdere og et menighedsråd der giver plads til
udvikling. Tillykke til vores kirke, og tillykke
med vores kirke.
Eline Balslev Jensen, formand
Glyngøre, Sæby, Vile menighedsråd

Siden sidst
DØBTE
16.9. Lærke Skov Justesen i Åsted kirke
22.9. Laura Kruse Franc i Åsted kirke
VIELSER
18.8. Helle Pletner og Allan Andersen
22.12. Thea Sabine Zachi og
Thomas Colmorn i Åsted kirke
BEGRAVELSER/BISÆTTELSE
6.11. Ernst Egon Jepsen i Junget kirke
16.11. Svend Villadsen i Thorum kirke
17.11. Hans Pedersen i Selde kirke
23.11. Bent Pedersen i Thorum kirke
13.12. Børge Vendelbo Jensen
i Vor Frue kirke, Skive
14.12. Henning Villadsen i Selde kirke
15.12. Asger Pallesgaard-Madsen i Selde kirke

Kirken, den er et gammelt hus ...
Palmesøndag den 14. april 2019 kl. 10.00 fejrer vi,
at Glyngøre kirke fylder 100 år.
Programmet er som følger:
Kl. 10.00: Gudstjeneste v/biskop Henrik Stubkjær
Kl. ca 11.45: Frokost i Glyngøre Hallen.
Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt at tilmelde sig,
hvis man ønsker frokost.
Præsentation af festskrift v/Leif Kristiansen
Tilmelding til:
Ingrid Jensen, tlf 22832318, mail ingrid_m_jensen@hotmail.com
Ellen Holmgaard, tlf 28901422, mail ellen.holmgaard@gmail.com
Kom og vær med til at markere 100års dagen
Glyngøre, Sæby og Vile Menighedsråd

4. maj i Selde kirke
Igen i år holder vi andagt i Selde kirke
den 4. maj kl. 19 for at markere befrielsesdagen.
Det er ikke blot en mindegudstjeneste – vi vil også tage nogle af de
problematikker op, som var gældende dengang for 74 år siden, og
som stadig er gældende i dag, fx menneskers værdi overfor udelukkelse. Det er vigtigt at huske, hvad historien fortæller os om, hvor galt
det kan gå, hvis vi glemmer, hvad der skete dengang – også selvom
de fleste af os efterhånden ikke oplevede de faktiske begivenheder.
Kom og vær med til at markere 100 års dagen.
Glyngøre, Sæby og Vile Menighedsråd

Påskens gudstjenester
Fursund kirker
Der er mange gudstjenester i påsken, og i år vil vi gerne gøre dem
lidt forskellige, så hver enkelt dags
særpræg bliver tydeligt.
SKÆRTORSDAG den 18. april er
der aftengudstjeneste i Junget kirke
kl. 19, hvor vi spiser et let måltid
sammen i forbindelse med gudstjenesten.
LANGFREDAG den 19. april er der
musikgudstjeneste i Åsted kirke kl.
16. Det bliver en lidt anderledes
gudstjeneste på denne dag, hvor
det ser ud til, at døden og mørket
får det sidste ord om menneskers
liv. Jørgen Lorentzen og Lars Borg
Friis medvirker med stemningsfuld
musik.
PÅSKEDAG, søndag den 21. april,
holder vi årets festligste gudstjeneste i Selde kirke. Påsken spænder fra det allermest triste til det
allermest glædelige. Og påskedag
markeres livets sejr over døden
med en festlig gudstjeneste, hvor
en trompet sætter prikken over i’et.

Glyngøre, Sæby og
Vile Kirker
Påskedugen rulles ud i Glyngøre kirke og danner rammen for påskens
fortællinger om Jesu vej til korset –
Via Dolorosa.
PALMESØNDAG den 14. april er
der Jubilæumsgudstjeneste ved
Biskop Henrik Stubkjær. Se omtale
andet steds.
SKÆRTORSDAG den 18. april er
der Gudstjeneste ved Claus Henry
Olsen i Glyngøre Kirke
LANGFREDAG den 19. april er
der Gudstjeneste ved Susan Aaen i
Glyngøre Kirke
PÅSKEDAG den 21. april er der
Gudstjeneste i alle tre kirker. I Vile
(kl. 9.00) og Sæby (kl. 10.00)
fejres det med kaffe og påskeæg i
våbenhuset før Gudstjenesten, at
kirkerne genopstår fra vinterlukningen. I Glyngøre er Gudstjenesten
kl. 11.00. Alle ved Susan Aaen.

KUNSTUDSTILLING
i Den gamle Bank
Selde-Åsted menighedsråd har været
så heldige at få mulighed for at udstille
nogle af Erik Heides værker i Den gamle
Bank i Selde. Erik Heide er kunstneren
bag renoveringen af Selde kirke, og han
har som billedhugger udsmykket flere
andre kirker med stor respekt for kirkerummet og de kristne symboler.
Her er en enestående chance for at
opleve nogle af hans værker. Der er
fernisering fredag den 12. april fra kl
17-19 i Den gamle Bank, og man kan
se udstillingen frem til pinse. Sogne- og
korshæspræst Søren Nielsen åbner udstillingen, og menighedsrådet vil være
vært ved lidt mundgodt.

Koncert i Selde
FDF Landsorkester, er et brass band bestående af
FDF musikere fra hele Danmark. Vi mødes ca. 4
weekender om året, hvor vi øver og spiller
sammen, og til sidst slutter weekenden med en
koncert.
Denne gang kommer vi til Selde, hvor koncerten
også vil blive spillet. Programmet kommer til at
bestå af klassiske og moderne brass band
stykker.
Vi glæder os til at komme og spille for jer!

Sted:

Tid:

Alle er velkomne!

HERREVÆRELSET
Mænd i alle aldre er velkomne til et par timers hyggeligt samvær over
en frokost i Den gamle Bank, ved siden af DagligBrugsen i Selde.
Vi mødes følgende onsdage (20/3, 15/5) fra kl. 11.30 - ca. 13.30 - pris kr. 40,Tilmelding senest fredagen før til Kirke- og Kulturmedarbejder Thomas
Frydendal Nielsen, på tlf.: 4041 7873 eller til Ninna i DagligBrugsen

Konfirmander 2019
Lørdag den 4. maj kl. 10.00 i Sæby kirke:
May Kristensen, Grynderupvej 52, Sæby
Nicklas Bjerregaard Andersen, Grynderupvej 23, Sæby
Søndag den 5. maj kl. 10.00
i Glyngøre kirke:
Simon Gade Jensen,
Lyngvænget 37, Glyngøre
Thomas Strøm Kristensen,
Durupvej 73, Glyngøre
Jeppe Pinholt, Poppelvej 45, Glyngøre
Jeppe Odgaard Sørensen,
Lyngvænget 15, Glyngøre
Kenneth Larsen Maagaard,
Lærkevej 13, Glyngøre
Johan Brunsgaard Kirk,
Nautrupvej 48, Nautrup
Andreas Knudsen, Hasselvej 9, Glyngøre
Veronika Tomaszewska-Rasmussen,
Havnen 16 a, Glyngøre

Sif Berggreen Larsen,
Poppelvej 73, Glyngøre
Clara Normand-Dølby,
Skovbrynet 4, Glyngøre
Matilde Toft, Lyngvænget 91, Glyngøre
Emma Gade Andersen,
Sportsvej 2, Glyngøre
Sofie Helene Uggerby,
Kirkestræde 26, Glyngøre
Malene Mortensen, Følvigvej 7, Vile
Lea Stenholt Gadgaard, Egevej 4, Glyngøre
Lørdag den 18. maj kl. 10.30 i Selde kirke
v/ Birgitte Haahr Callesen
Amalie Ahlsten Pedersen
Ida Vilsgaard Nielsen
Jasmin Sørine Vasegaard Christensen
Sofie Munk Sørensen

Påskefortællinger
Torsdag den 11. april kl. 19 samles vi i Junget kirke til
Påskefortællinger. Aftenen er årets første i en række af tre
aftner, som hver især handler om kirkens tre store højtider,
påske, pinse og jul.
Denne aften skal vi synge sammen og høre fortællinger,
som hører til påsken.
Alle er velkomne til en hyggelig aften.

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
Fursund Kirker
Menige medlemmer:
Sisse Jensen og Hanne Pedersen
Ansatte
Graver:
Peter Thøger Kristensen,
21 75 48 15,
graver@fursundkirker.dk
Gravermedhjælper:
Randi Trærup
Organist: Helle Kloster,
27122802, frukloster@gmail.com
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@gmail.com
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, Thomas Frydendal Nielsen 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 28.4.2019 til
frukloster@gmail.com

