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Den tomme stol
Sorgen viser sig tit for os i det fysiske og
konkrete, som mangler efter døden af et
nært og kært menneske. Kunstneren Vincent Van Gogh malede mange billeder af
det samme motiv, nemlig en tom stol. På ét
af de mange malerier af den tomme stol,
står der et stearinlys i en kammerstage på
stolen. Van Gogh blev på et tidspunkt uvenner med sin bedste ven, maleren Gauguin,
og på den måde mistede han ham. Og
i årene efter bruddet med Gauguin malede han den tomme stol igen og igen.
Stolen med lyset, det er Gauguins stol.
Det billede er en meget stærk beskrivelse
af, hvad vi kan føle, når vi mister nogen, vi
holder af. Vennen er væk, stolen står tom,
men hans lys skinner stadig. På den måde
griber dén, man har mistet, stadig ind i livet.
Sådan kan det ofte være, også derhjemme
hos os selv. Der er en stol i køkkenet eller
stuen, som står tom, det er sorgens erfaring.
Fraværet, stilheden og tomheden. Og så på
samme tid er der et lys, som stadig skinner – et lys, som stadig, på trods af tabet,
kaster lys ind i hjørner af vores tilværelse,
som vi ellers aldrig havde opdaget. Der er
et lys, som har åbnet vores øjne for ting i
livet, vi ellers ikke havde blik for. Der er et
lys, som gennem dette menneskes kærlige
øjne fik os til at se os selv i et helt nyt lys,
se os selv som nogle, der var værd at elske.
I er verdens lys. Sådan siger Jesus i den
fortælling fra Bibelen, som bliver læst op
i kirken på Alle helgens søndag. Og det
kan ikke diskuteres. Vi skal ikke først blive

til verdens lys, når vi er blevet meget kloge. Vi bliver ikke først verdens lys, når vi
er blevet fromme nok eller dygtige nok.
Vi er det allerede. For Gud har skabt os til
at være lys for hinanden, selv om det er så
svært at miste den, som var lys i vores liv.
Hvis vi ikke tør elske af frygt for at miste, og
hvis vi ikke tør række hånden frem af frygt
for at blive afvist, så nægter vi at være det,
vi er skabt til at være – nemlig lys for hinanden. For det er meningen, at vi skal gøre
en forskel her i verden. Og det gør lyset. I
mørket er alle katte grå. Tænder vi lys, kan
vi se forskel. Vi ser farver og nuancer, vi
ser detaljerne. Vi kan ikke leve uden lyset.
I er verdens lys. Vi skal gøre en forskel, og
det gør vi, hvad enten vi føler, vi gør en forskel, eller ej. Der kan nemlig godt være tidspunkter, hvor man føler sig så tyndslidt, at
man ikke kan gøre nogen forskel, og så kan
det være svært at føle sig som lys. Hvordan
kan jeg bære sådan en opgave, kan vi tænke. Den stol, som min mand eller kone, min
mor eller far, min søn eller datter eller min
gode ven sad på, står tom. Hvordan skulle
jeg så kunne være lys for nogen som helst?
Og det er rigtigt. Stolen står tom, som den
også gør på Van Goghs billede. Men vi er
ikke alene, vi er ikke bare overladt til os selv.
På den tomme stol står Guds lys og lyser på
os og for os. Det lyser for at hjælpe os med
at holde mørket på afstand. Og det lys gør
en forskel. Det er det lys, som gør, at vi må
se os selv i lyset af Guds kærlighed og tilgivelse. Det er det lys, som kaster nyt liv ind

over os – ikke kun over vores liv, men også
over vores død. Det er det lys, som gør, at
vi må tro, at ikke engang dødens mørke kan
skille os fra Gud og hans kærlighed.
Og det er derfor, at vi Alle helgens dag
tænder lys i kirkerne og mindes vores døde.
Små blafrende lys midt i efterårsmørket.
Lyset som skal minde os om at kvinderne
påskemorgen gik ud til graven hvor stenen
var væltet fra. Herfra kan og skal vi hente
nyt mod – netop til at være lys for hinanden.
Birgitte Haahr Callesen

Sigurd Barret fortæller om Tro
– Et foredrag for voksne.
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Selde kirke
Sigurd Barrett holder et personligt foredrag,
hvor han fortæller om sin opvækst og sit liv med
den kristne tro; heriblandt sit livs op- og nedture. Han fortæller også om sine tanker, idéer
og inspirationskilder i forbindelse med de mange
projekter, han har begået igennem sin karriere. I
særdeleshed fortæller han om projektet ”Sigurd
fortæller bibelhistorier”, der udkom som bog og
på DVD i 2010, og som har solgt i 100.000 eks.
Sigurd løfter også sløret for fremtidige projekter, ligesom han giver smagsprøver på sine færdigheder på tangenterne. Publikum vil få lejlighed
til at synge med på nogle af Sigurds egne sange
samt på de sange, som har inspireret ham i hans
lange karriere. Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Sigurd.
Fri entré

Konfirmandopstart og -indskrivning
Glyngøre- Sæby & Vile
Konfirmandundervisningen begynder tirsdag 10. September kl 8-14. Vi mødes i Glyngøre kirke.
Tilmelding skal ske elektronisk på folkekirken.dk under menupunktet konfirmandtilmelding.
Undervisningen varetages af provst Susan
Aaen og kirke/-kulturmedarbejder Thomas
Frydendal Nielsen. Vi glæder os til at møde
jer!!!

Selde, Åsted, Junget & Thorum
Efteråret står for døren, og nu er det tid til
at indskrive årets konfirmander. Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag efter
efterårsferien i Selde kirke.
Hvis man gerne vil konfirmeres i 2020 og
bor i Selde, Åsted, Junget eller Thorum
sogne, skal man komme til i indskrivning
sammen med en forælder i præstegården
i Selde ONSDAG DEN 18.9. KL. 19-21. Tilmelding skal også ske elektronisk på folkekirken.dk under menupunktet konfirmandtilmelding. Jeg glæder mig til at se jer!
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

Minikonfirmander i Nordsalling
I Glyngøre
Vi tilbyder minikonfirmandundervisning
til alle elever i 3.klasse. Børnene hentes
på skolen efter skoletid, og vi går i konfirmandstuen og kirken. Der vil være 7 undervisningsgange og en familiegudstjeneste.
Vi tager på ekskursion til Viborg Domkirke
en af dagene.
Brev med information omkring opstart, tilmelding og indholdsoversigt deles ud på
skolen.
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen Claus Henry Olsen
og Helle Kloster
I Selde, Åsted Junget og Thorum
I år begynder minikonfirmandundervisningen i Selde kirke tirsdag efter efterårsferi-

en, dvs. tirsdag den 22. oktober, og forløbet
varer fem tirsdage. Det foregår efter skole,
og jeg henter børnene på skolen og følger
dem tilbage igen efter en times tid.
Forløbet slutter med en gudstjeneste og
efterfølgende spisning søndag den 24. november kl. 17.30-18.30 i Selde kirke. Her er
forældre, søskende og bedsteforældre meget velkomne.
Alle, som går i 3. og 4. klasse og bor i Selde,
Åsted Junget eller Thorum sogne, er meget
velkomne. De børn, der har været med før,
er også meget velkomne.
Tilmelding til mig på bhc@km.dk eller ring/
sms til 26218482 senest 12.10.
Jeg glæder mig meget til at se jer!
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

MÆNDENES MORGENBORD
Mænd i alle aldre er velkomne til et par timers hyggeligt samvær over
et veldækket morgenbord i Konfirmandstuen, Bredgade 62 i Glyngøre

VI MØDES FØLGENDE FREDAGE FRA KL. 9.30-11.00
27/9, 25/10 OG 29/11
Pris 20 kr. Der er ingen tilmelding.

SOGNEEFTERMIDDAGE I GLYNGØRE PRÆSTEGÅRD
Sogneeftermiddage i Glyngøres konfirmandstue
starter onsdag 25.september. 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. Kaffen koster 30 kr.
PROGRAM FOR EFTERÅR 2019
25. september 2019:
Mit liv som barn og ung bag jerntæppet
v/ Goska Rasmussen, Glyngøre
30. oktober 2019:
Et levet liv set i bakspejlet
Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør, pensionist og endelig
sognepræst
v/ Ivar Brændgaard tidl. Direktør for TV MIDT-VEST
27. november 2019:
Advent i ord og fællessang
v/ organist Helle Kloster og sognepræst Susan Aaen

450 år med Den Danske Salmebog
I år har Den Danske Salmebog jubilæum den bliver 450 år gammel. Det skal fejres,
og derfor inviterer vi til foredrag med sang
og musik den 20. november i Selde kirke.

Organist og præst Mads Djernes kommer
og fortæller om salmebogens udvikling,
og vi skal synge både gamle og nye salmer.
Mads Djernes er præst i Nørremarkskirken
i Vejle.

Efterårssangaften
Onsdag den 23. 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!

Allehelgen

i Selde og Thorum

Den første søndag i november, den 3.11. er Alle
helgens søndag. På denne dag mindes vi alle dem,
som vi har mistet i det forgangne år i Selde, Åsted,
Junget og Thorum sogne. Der er gudstjeneste i Selde kirke kl. 10.30 og i Thorum kirke kl. 19.
Ved disse to gudstjenester læser vi navnene op på
alle dem, som er døde siden sidste Alle helgen, og
vi tænder et lys for hver enkelt.

Aktiviteter i september 2019
man 2
kl. 10.00
fre
6
kl. 9.30		
fre
6
kl. 10.30
fre
13
kl. 9.30		
fre
13
kl. 10.30
tir
17
kl. 17.00
ons
18
kl. 11.30
fre
20
kl. 9.30		
fre
20
kl. 10.30
ons
25
kl. 14.30
fre
27
kl. 9.30		
fre
27
kl. 10.30
man 30
kl. 10.00

Morgenhygge i ”Den gamle Bank” i Selde
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
Babysalmesang i Glyngøre kirke
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
Babysalmesang i Glyngøre kirke
Pita og godnathistorier i Selde kirke
Herreværelset i ”Den gamle Bank” i Selde
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
Babysalmesang i Glyngøre kirke
Sogneeftermiddag i Glyngøre konfirmandstue
Mændenes Morgenbord i Glyngøre konfirmandstue
Babysalmesang i Glyngøre kirke
Mandagshygge i Åsted kirke

Aktiviteter i oktober 2019				
ons
2
kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste i Glyngøre kirke
fre
4
kl. 9.30		
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
fre
4
kl. 10.30
Babysalmesang i Glyngøre kirke
man 7
kl. 10.00
Morgenhygge i ”Den gamle Bank” i Selde
ons
9
kl. 19.00
Foredrag med Sigurd Barrett i Selde kirke
fre
11
kl. 9.30		
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
fre
11
kl. 10.30
Babysalmesang i Glyngøre kirke
ons
23
kl. 11.30
Herreværelset i ”Den gamle Bank” i Selde
ons
23
kl. 19.00
Efterårssang i Åsted Kirke
fre
25
kl. 9.30		
Mændenes Morgenbord i Glyngøre konfirmandstue
fre
25
kl. 10.30
Babysalmesang i Selde kirke
man 28
kl. 10.00
Mandagshygge i Åsted kirke
ons
30
kl. 14.30
Sogneeftermiddag i Glyngøre konfirmandstue
Aktiviteter i november 2019				
man 4
kl. 10.00
Morgenhygge i ”Den gamle Bank” i Selde
ons
6
kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste i Glyngøre kirke
fre
8
kl. 9.30		
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
fre
8
kl. 10.30
Babysalmesang i Selde kirke
lør
9
kl. 10.00
Besøg Fursund kirkes stand på julemessen i Fursundhallen
søn
10
kl. 10.00
Besøg Fursund kirkes stand på julemessen i Fursundhallen
tirs
12
kl. 17.00
Pita og Godnathistorier i Selde kirke
fre
15
kl. 9.30		
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
fre
15
kl. 10.30
Babysalmesang i Selde kirke
ons
20
kl. 11.30
Herreværelset i ”Den gamle Bank” i Selde
fre
22
kl. 9.30		
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
fre
22
kl. 10.30
Babysalmesang i Selde kirke
tirs
26
kl. 16.00
Dekorationsværksted i Graverhuset på Glyngøre kirkegård
ons
27
kl. 14.30
Sogneeftermiddag i Glyngøre konfirmandstue
tors 28
kl. 16.00
Dekorationsværksted i ”Den gamle Bank” i Selde
fre
29
kl. 9.30		
Mændenes Morgenbord i Glyngøre konfirmandstue
fre
29
kl. 10.30
Babysalmesang i Selde 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
KEBJ
EHJ

Susan Aaen
Claus Henry Olsen
Birgitte Haahr Callesen
Knud Erik Bager Jensen
Emmy Haahr Jensen

SEPTEMBER
		
		
11. s. e. Trinitatis
S
1
Glyngøre: 9.00 CHO
		
Selde: 9.00 BHC - Sogneudflugt
		
Fur: 10.45 CHO
M
2
		 Gudstjeneste
T
3
Glyngøre Ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
		 Fyraftenssang
O
4
Fur: 17.00 CHO
T
5
F
6
L
7		
		
12. s. e. Trinitatis
S
8
Vile 10.45 EHJ Høstgudstjeneste
		
Åsted 10.30 KEBJ Høstgudstjeneste
		
Fur 09.00 KEBJ
M
9
		 Gudstjeneste
T
10
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
11
T
12
F
13
		
Evt. Dåbsgudstjeneste
L
14
Glyngøre: 11.00 SAA
		
Selde: 10.00 BHC

		
S
15
		
		
M
16
		
T
17
O
18
T
19
F
20
		
L
21
		
S
22
		
		
		
S
29
		
		
M
30

13. s. e. Trinitatis
Sæby: 10.45 SAA Høstgudstjeneste
Junget: 9.00 BHC
Fur: 10.45 BHC
Selde: 17.00 BHC Børnegudstj.
Fur: 14.30 Fur Ældrecenter CHO

Evt. Dåbsgudstjeneste
Fur: 10.00 CHO
14. s. e. Trinitatis
Glyngøre: 10.45 SAA Høstgudstj.
Selde: 10.30 BHC
Fur: 10.45 CHO
15. s. e. Trinitatis
Glyngøre: 10.45 CHO
Åsted: 10,30 BHC
Fur: 14.00 CHO Høstgudstjeneste

OKTOBER
		 Gudstjeneste
T
1
Glyngøre ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur ældrecenter: 14.30 CHO
		 Fyraftensgudstjeneste
O
2
Glyngøre: 17.00 SAA
		 Fyraftenssang
		
Fur: 17.00 CHO
T
3
F
4
		
Evt. Dåbsgudstjeneste
L
5
Glyngøre: 11.00 SAA
		 16. s. e. Trinitatis
S
6
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 BHC
M
7
		 Gudstjeneste
T
8
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O
9
T
10
F
11
		
Evt. Dåbsgudstjeneste
L
12
Selde: 10.00 BHC
		 17. s. e. Trinitatis
S
13
Glyngøre: 9,00 BHC
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO

M
14
T
15
O
16
T
17
F
18
		 Dåbsgudstjeneste
L
19
Fur: 10.00 EHJ
		 18. s. e. Trinitatis
S
20
Glyngøre: 10.45 KEBJ
		
Åsted: 10.30 EHJ
		
Fur: 9.00 EHJ
M
21
		 Gudstjeneste
T
22
Glyngøre Ældreenter: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter: 14.45 CHO
		 Efterårssangaften
O
23
Åsted: 19.00 BHC
T
24
F
25		
L
26
		 19. s. e. Trinitatis
S
27
Glyngøre: 9.00 Familiegudstj. CHO
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
28
T
29
O
30
T
31

NOVEMBER
F
1
		
Evt. Dåbsgudstjeneste
L
2
Glyngøre: 11.00 SAA
		 Allehelgen
S
3
Glyngøre: 19.00 SAA
		
Selde: 10.30 BHC
		
Thorum: 19.00 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
4
		 Gudstjeneste
T
5
Glyngøre Ældrecenter: 10.00 CHO
		
Fur Ældrecenter: 14.45 CHO
		 Fyraftensgudstjeneste
O
6
Glyngøre: 17.00 SAA
		 Fyraftenssang
		
Fur: 17.00 CHO
T
7
F
8

		
Evt. Dåbsgudstjeneste
L
9
Selde: 10.00 BHC
		 Dåbsgudstjeneste
		
Selde: 11.00 BHC
		
21. s. e. Trinitatis
S
10
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 BHC
M
11
		 Gudstjeneste
T
12
Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
		 Børnegudstjeneste
		
Selde: 17.00 BHC
O
13
T
14
F
15
		
Evt. Dåbsgudstjeneste
L
16
Fur: 10.00 CHO
		
22. s. e. Trinitatis
S
17
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Thorum: 9.00 CHO
		
Fur: 10.45 CHO
M
18
		 Gudstjeneste
T
19
Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
O
20
T
21
F
22
L
23
		
Sidste søndag i kirkeåret
S
24
Glyngøre: 9.00 BHC
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		 Minikonfirmandafslutning
		
Selde 17.30 BHC
M
25
T
26
O
27
T
28
F
29
L
30

DECEMBER
		
		
1. s. i Advent
S
1
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
2
T
3
O
4

SOGNETS DAGLIGSTUE
Glyngøre, Sæby, Vile Menighedsråd inviterer til hyggeligt samvær i konfirmandstuen, Bredgade 62, i Glyngøre, fredag formiddag, med undtagelse
af når der er Mændendes morgenbord.
Vi mødes følgende fredage fra kl. 9.30 – 11.00
6., 13. og 20. september - 4. og 11. oktober - 1., 8., 15. og 22. november
Deltagelse er gratis. Der er ingen tilmelding.

FOREDRAG OG SOGNEMØDE
for beboere i Selde og Åsted sogne
Onsdag den 25. september kl. 19 i Selde kirke

Skal menighedsrådene i Fursund lægges sammen?

Sognemødet begynder med et spændende foredrag om Jeppe Aakjær af Knud Peder Jensen. Herefter
er der kaffe og orientering fra menighedsrådet, og det skal drøftes, om menighedsrådet i Selde-Åsted
skal lægges sammen med Junget-Thorum menighedsråd til ét menighedsråd. Vi har efterhånden et
samarbejde mellem de to menighedsråd om forskellige aktiviteter, og dertil kommer, at ressourcerne er
knappe, så derfor anbefaler de to menighedsråd, at rådene lægges sammen til ét. Vi tror, at vi sammen
kan skabe større sammenhæng i sognene, og at vi samtidig kan bevare de enkelte sognes traditioner
og særpræg. Alle beboere i de to sogne opfordres til at komme og give deres mening til kende.

Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling

Jeppe Aakjær – agitator og poet – elsket og hadet! Jeppe Aakjær var i sin samtid en omstridt person.
Hans poetiske sange om historien og det gamle bondesamfund kunne alle synge med på, men når han
tog ordet i en forsamling og talte tyendets sag, så deltes vandene.
Jeppe Aakjær blev født i 1866 i Åkjær ved Karup Å syv kilometer syd for Skive. Intet tydede på, at knægten skulle blive andet end bonde, men mødet med højskolebevægelsen og det moderne gennembruds
folk ændrede alt. Han blev den første fra bondestanden, der selv greb pennen og skrev om det, han
havde set med egne øjne.
Foredraget er en levende fortælling om Aakjærs vej gennem livet til han i 1926 blev hyldet på Københavns Rådhus.

Julehjælp
i Selde, Åsted, Junget
og Thorum sogne

JULEMARKED
i Hallen i Selde

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.

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.

Ansøgningsskemaer udleveres i
Selde præstegård hos sognepræst
Birgitte Haahr Callesen (ring og
aftal tid). Ansøgningsfrist er den
10. december.

Julemarkedet finder som altid
sted i den anden weekend i november - i år den 9.11. og den
10.11.

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

Selde-Åsted og Junget-Thorum
menighedsråd

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 fra kl. 11.30 - ca. 13.30
18/9, 23/10 og 20/11
Pris 45 kr.
Tilmelding senest fredagen før til Kirke- og Kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen, på tlf.: 4041 7873 eller til Ninna i DagligBrugsen

BIBEL I BØRNEHØJDE i Selde, Åsted Junget og Thorum
Igen i år er der Bibel i Børnehøjde, som er et tilbud
til børn i førskolealderen samt 0. klasse. I Bibel i
Børnehøjde skal vi hygge os med at lege og høre
bibelhistorier og synge, og børnene får mulighed for
at lære kirken og dens inventar at kende.
Det foregår i Selde kirke og begynder onsdag efter efterårsferien, dvs. onsdag den 23. oktober kl.
14-15, og forløbet varer fem onsdage. Jeg henter
børnene på skolen og i børnehaven, og følger dem

tilbage igen bagefter (så dem, der skal det, kan
være klar til gymnastik og fodbold).
De børn, der har været med før, er også meget
velkomne.
Der er tilmelding til mig på bhc@km.dk
eller ring/sms til 2621848 senest 12.10.
Jeg glæder mig meget til at se jer!
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

Babysalmesang i Nordsalling
Opstart fredag den 6. september 10.30 – 11.30 I Glyngøre kirke.
Herefter hver fredag til og med uge 41 i Glyngøre kirke.
Ferie i uge 42.
Opstart fredag den 25. oktober kl. 10.30 – 11.30 i Selde kirke.
Herefter hver fredag til og med uge 48 i Selde kirke.
Information og tilmelding:
Organist Helle Kloster tlf.: 2712 2802 eller
Kirke- og Kulturmedarbejder Thomas F. Nielsen tlf.: 4041 7873

PITA OG GODNATHISTORIER

Find os på Facebook
- søg efter gruppen:
Babysalmesang i Nordsalling

Fællesspisning og godnathistorier for Børnefamilier i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne
Tirsdag den 17. september og tirsdag den 12. november begge gange fra 17 – 18.30
Tag dig selv og dine børn med til et afslappet måltid (pitabrød), hyggeligt samvær og en godnathistorie fra Bibelen inde i kirken, inden I går hjem og putter jeres barn/ børn. Det er tænkt
som et lille pusterum, hvor I som forældre kan slappe lidt af en times tid med andre børnefamilier.
Maden koster: 15 kr. pr. voksen, børn gratis. Tilmeld dig senest dagen før til Kirke- og Kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen, tlf.: 4041 7873 eller 9201thn@km.dk.

Sorggruppe i Salling Provsti
I sorggruppen får man mulighed for at tale med andre, der har
prøvet at miste. I gruppen er der tavshedspligt, så du kan sige,
hvad du tænker og føler. Der er to sorggruppeledere tilstede hver
gang gruppen mødes.
Mødested:
Graverhuset i Hjerk
Ved Hjerk kirke
Hjerk kirkevej 1A,
7870 Roslev

Mødedatoer efterår 2019
Følgende torsdage fra kl. 15-17:
19. september, 3. oktober, 24. oktober,
7. november, 21. november og
5. december.

Spørgsmål og tilmelding: Margrethe Kristoffersen, telefon: 2631 2428

Dekorationsværksted

GRAVERHUSET I GLYNGØRE			

tirsdag den 26. november fra 16 – 19

”DEN GAMLE BANK” I SELDE

torsdag den 28. november fra 16 – 20

Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffe på kanden
og julemusik i højtalerne og få samtidig inspiration og
hjælp til at lave din adventskrans og juledekoration.
Tenna Riisgaard Sørensen, Blomsterdekoratør og gravermedhjælper ved Glyngøre, Sæby og
Vile kirkegårde står klar med gode fif og ideer til at lave smukke dekorationer. Der er gran,
halmkranse, ler/oasis og grønt til fri afbenyttelse – Medbring gerne selv yderligere materialer,
grankogler, kugler og hvad du ellers ønsker at bruge af pynt.
Alle børn får et kalenderlys til at lave deres egen dekoration med.

Siden sidst

Kirkekor

DÅB
21/7 Jeppe Dyhrberg Tønnesen, Åsted
13/7 Vilma Andrea Rømer, Selde

KIRKEKOR starter op igen i Glyngøre efter
sommerferien. Børn i 2-6.klasse er velkomne! Korlederen kommer på skolen med invitationer og nærmere beskrivelse af tid og
sted. Timerne lægges tirsdag i skolens musiklokale efter børnenes skoletid.
Helle Kloster

VIELSER
11/5 Maja Norman Pedersen og
Danny Erik Poulsen, Selde
13/7 Gitte Rømer og Lars Bertelsen, Selde
3/8 Kate Malou Dalsgaard Johansen
og Nikolaj Pedersen
24/8 Kamilla Vestergaard-Petersen
og Simon Petersen
BEGRAVELSER/BISÆTTELSER
20/4 Birte Kirstine Jensen Vinter, Junget
21/5 Ane Kirstine Frøslev, Åsted
1/6 Karen Sørensen Nielsen, Selde
23/7 Grethe Rørbæk Mikkelsen, Åsted
17/8 Anna Hansen, Selde

Præsten i Selde
flytter

Som mange sikkert allerede har hørt, skal
der bygges ny præstegård i Selde. Den nuværende præstegård er desværre ramt af
skimmelsvamp.
Mens der bliver bygget nyt, skal jeg og min
familie bo på Sandbyvej nr. 7, og I er naturligvis alle sammen ligeså velkomne til at
komme her, som I har været i præstegården. Vi flytter midt i september, og vi glæder os til at få nærmere naboer – og til at
flytte tilbage til et sundt hus igen.
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

FDF Glyngøre
Mandag den 26.8.2018 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

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,
Thorvald Mortensen, Vile
Næstformand, kontaktperson
og kasserer, Ellen Holmgaard,
Glyngøre
Kirkeværge
Pia Laursen
Anita Andersen, Sæby
Bodil Kristensen, 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,
Solveig Jespersen, Ingrid Jensen,
Susan Aaen, Thomas Frydendal Nielsen og Birgitte Haahr
Callesen. Ansvarsh. red. Thomas
Frydendal Nielsen. Foto: Uffe
Sørensen.
Deadline: Forslag til stof til
næste nummer af Folkekirken
i Nordsalling modtages gerne
senest 28. oktober 2019 til
9201thn@km.dk

