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Godt nytår! Altså, jeg ved godt, at det er en 
måneds tid for tidligt at ønske godt nytår, 
hvis man tænker på kalenderåret. Men jeg 
tænker på kirkeåret – det begynder nemlig 
1. søndag i advent. Og jeg vil vove den på-
stand, at det er derfor, at december måned 
er så festlig. Uden kirkeårets første måned, 
adventstiden, ville kalenderårets sidste må-
ned, december, nemlig være en temmelig 
grå og trist affære. Den ville være en måned 
med tiltagende vinterkulde og mørke, men 
nu bliver den forvandlet af adventstiden og 
af julens fest til en måned af lyse forvent-
ninger.

Sangen Ind under jul siger noget meget 
sandt om december måned: 

Ind under jul, hvor er det trist,
snefog og kulde og korte dage;
sindet bøjer sig ned til sidst,
véd ikke, hvor det skal modet tage;
mindre og mindre af dag det lyser,
hjertet i kulde og mishåb gyser.

Sådan er den måned i sig selv, måneden med 
årets korteste dage og længste aftner og 
nætter. Det er mørket, der fylder. Men midt i 
det mørke har kirkeåret så lagt adventstiden 
og festernes fest, som bryder tristheden og 
mørket med lys og forventning:

Midt udi mørket og jorden kuld’
medens vor sol er ved at dale,
stiger Vorherres op som jul,
bl’ir det sankt Hans i himlens sale;
netop som jord ej mer kan råde,
kommer et frelsens væld af nåde,
så kommer jul!

Og sådan er det også for os i december. Vi 
lader os flytte fra tristhed til fest og glæde. 
Fordi december er andet og mere end kulde 
og korte dage. Den er adventstid, forvent-
ningens tid. Så er der nogen der straks vil 
protestere – det der med forventningerne 
op mod jul, det er kun for børn. Men barn-
dommen slipper os aldrig helt, selv om vi 
bliver voksne og gamle. Og især i decem-
ber kan minderne om barndommens jul 
melde sig. Det kan være mange forskellige 
ting, vi husker. Det kan være ting, der skete, 
de forberedelse der blev gjort, den måde 
vi fejrede jul på osv. Men det er nok ikke 
mindst stemningen, vi husker. Stemningen 
af spænding og forventning og glæde.  

Sådan er december også – en måned med 
sin egen helt specielle stemning. Jeg er sik-
ker på, at ingen af os ville undvære foråret, 
hvor alting spirer og gror, og bøgen sprin-
ger ud. Men vi ville vel heller ikke undvære 
december med den store kontrast mellem 
kulden udenfor og varmen indenfor – den 
varme, der kommer fra minderne.

Jeg tror der ligger en guddommelig gave i 
denne kontrast. En lille påmindelse, et gud-
dommeligt vink til os om, at livet er mere 
end det, vi ser med øjnene, når vi ser os om-
kring. Vi kan jo nemlig sagtens få øje på alt 
det triste, som vitterligt er her. Men livet er 
mere end det. Der er også skønhed og god-
hed og glæde. Der er noget stort og forun-
derligt, som vi ikke må glemme og aldrig 
må give slip på. Adventstiden og julefesten, 
som vi ser frem til, er ikke bare et smukt 
eventyr. Den er virkelighed. Den vidner om 

Sig det med en julesang



det lys, som aldrig slukkes, lige meget hvor 
koldt og mørkt der bliver omkring os og in-
den i os.

Måske er vi en hel del mennesker, som her 
sidst november har skældt ud. Vi har gået 
og brokket os over, at vi nu skal til det igen 
– alt det julehalløj med nisser og gran og 
julemusik. Og vi har sikkert også skældt ud 
over, at butikkerne hvert år begynder tidli-
gere og tidligere. Vi synes, at man overdri-
ver juleriet.

På den anden side, selvom forretningsver-
denen tænker mere i profit og omsætning 
end i julefestens egentlige indhold, så er 
der faktisk god grund til at gøre noget ud 
af denne tid. For det er alt sammen med til 
at gøre december til noget helt særligt, det 
er med til at skille den måned ud fra alle 

de andre måneder, det er med til at bryde 
mørket og tristheden og pege på den store 
glæde, som kom til alle jordens mennesker. 
Og så er det vel op til hver enkelt af os at 
forstå det lille vink, vi får, om at der findes 
en kærlighed og godhed, som gør livet 
værd at leve, og som er større og stærkere 
end al kulde og mørke og tristhed. Jeg siger 
det med en anden god gammel julesang: 

O, kom til os alle, du højtidens drot, 
om lokken er gylden, om håret er gråt. 
Udbred dine hænder, mens lysene 
brænder 
og skænk os din fred, 
thi evig, ja evig, er glæden, når du 
følger med.

God adventstid til alle!
Birgitte Haahr Callesen

ALLE INDBYDES TIL FÆLLES JULEKONCERT 
for Glyngøre, Sæby, Vile, Junget, Thorum, Selde og Åsted sogne, med Nordvestjysk Pigekor. 

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 19:30 i Glyngøre Kirke.

Der bliver mulighed for at få en stor musikalsk oplevelse når Pigekoret under ledelse af Annette 
Boch Pedersen, underholder med en stemningsfyldt og hyggelig julekoncert. 
Koncerten byder på et bredt repertoire af julens bedste salmer og sange blandet med fællessange, 
så alle får muligheden for at synge med. Der er gratis adgang til koncerten.



Vintersangaften
Onsdag den 15.1. 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, og Lukas Thun 
Madsen kommer og synger et par sange for os. Der vil 
også være mulighed for at vælge sine egne yndlingssal-
mer og -sange. 

Kom og vær med til en hyggelig aften, der kan skabe 
lys i vintermørket! 

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 5. januar kl. 19, hvor vi sætter lys i juletræet 
for sidste gang, og vær med til at til at synge julen ud. 

JULEHYGGE 
med Fursund Skole og Fursund kirker
Torsdag den 12.12. kl. 18. holder skole og kirke julehygge 
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!



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 
VI MØDES FØLGENDE FREDAGE FRA KL. 9.30 – 11.00 

10/1 OG 21/2

Pris 20 kr. Der er ingen tilmelding. 

Julehygge i graverhuset
Fredag den 6. december fra kl. 9.30 – 12.00 

er der julehygge i graverhuset på Glyngøre kirkegård
Her vil Ellen Holmgaard bage æbleskiver og servere gløgg til. 

Alle er velkomne til en hyggelig stund i Graverhuset. 

Adventskoncert i Thorum kirke 
Torsdag den 12.12. kl. 19.30 kommer Salling Spillemænd til Thorum  
kirke til den årlige adventskoncert. 

Programmet består af en dejlig blanding af danske og engelske jule- 
sange samt orkestermusik og et par fællessange. Der er kaffe og  
æbleskiver i forsamlingshuset bagefter.



Frivillige søges ...
I et mangfoldigt kirkeliv, med mange aktiviteter opstår det af og til 
at vi mangler en ekstra hånd til f.eks.:

  Lave kaffe til sogneeftermiddage, sognets dagligstue, 
 fyraftensgudstjenester eller andre arrangementer
  Lave mad til børnegudstjeneste
  Hjælpe med at pakke kirkeblade
  Hjælpe i forbindelse med undervisning af fx minikonfirmander
  Hjælpecafé
  Og meget andet

Har du måske en god idé, til hvor du gerne vil være frivillig, eller måske 
et helt nyt initiativ, så hører vi også meget gerne fra dig.

Alle nysgerrige og måske kommende frivillige er velkommen til at kontak-
te kirke- og kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen 
på 4041 7873 eller 9201thn@km.dk for nærmere information.

Julesøndag
Der er så mange gode julesalmer at vælge i mellem – både gamle og 
nye – at vi slet ikke kan nå at synge dem alle i løbet af december. 

Derfor laver vi i år en anderledes gudstjeneste søndag den 29.12. kl. 
10.30 i Junget kirke, hvor vi synger mange af de julesalmer, som vi 
ellers ikke får sunget. Der bliver også mulighed for at lære nogle af de 
helt nye julesalmer, som endnu ikke er så fast en del af repertoiret.



Adventsgudstjenster 
  i Glyngøre, Sæby og Vile kirker

1. SØNDAG I ADVENT, 1. DECEMBER 2019 
Gudstjeneste kl. 10.45 i Glyngøre kirke  ved Susan Aaen 

2. SØNDAG I ADVENT, 8. DECEMBER 2019
Gudstjeneste kl. 19.00 i Vile kirke ved Susan Aaen, børnekoret  
medvirker ved Gudstjenesten med et lille program med julesange.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og hjemmebagt kringle fra  
kl. 18.30 i våbenhuset. 

3. SØNDAG I ADVENT, 15. DECEMBER 2019
Gudstjeneste kl. 19.00 i Sæby kirke ved Susan Aaen 
Efter Gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kransekage og vin. 

4. SØNDAG I ADVENT, 22. DECEMBER 2019 
Gudstjeneste kl. 16.00 i Glyngøre kirke ved Claus Henry Olsen

Fyraftensgudstjeneste i Glyngøre kirke 
Ved alle fyraftensgudstjenester er der kaffe 
i våbenhuset fra kl. 16.30

Onsdag den 4. december 2019 kl. 17.00 ved Susan Aaen 
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 17.00 ved Susan Aaen 
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 17.00 ved Susan Aaen



Sognenes hjælpecafé
Oplever du, at du modtager post du ikke forstår, har du svært ved at finde rundt i jung-
len med NEM-ID, e-Boks eller noget helt tredje, så har du nu muligheden for at, at få 
hjælpen i sognenes hjælpecafé.

Hjælpecaféen slår to gange månedligt dørene op i hhv. ”Den gamle Bank” i Selde og i 
Graverhuset i Glyngøre – Her har vi kaffe på kanden og  Kirke- og Kulturmedarbejderen 
og eventuelle frivillige vil sidde klar til, at give dig en hjælpende hånd. 

 ”Den gamle Bank” i Selde
Følgende onsdage kl. 10.30-11.30: 
5. og 19. december, 16., og 30. januar, 
6. og 27. februar 
&
Graverhuset i Glyngøre
Følgende tirsdage kl. 10.30-11.30: 
3. og 17. december, 14., og 28. januar, 
4. og 25. februar 

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til hjælpe 
cafeen kan du ringe til Thomas på 4041 7873 og lave 
aftale om et besøg i hjemmet. 

Kaffen koster 30 kr.

Adventsfortællinger
Tirsdag den 3. december kl. 19 samles vi i Junget kirke 
til Adventsfortællinger. Aftenen er den tredje 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 
advent og jul. 

Alle er velkomne til en hyggelig aften under advents-
kransen, hvor vi synger julen ind.



Aktiviteter i december 2019 
man 2 kl. 10.00 Morgenhygge i ”Den gamle Bank” i Selde
tirs 3 kl. 19.00 Adventsfortællinger i Junget kirke
ons 4 kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste i Glyngøre Kirke
fre 6 kl. 9.30 Julehygge i Graverhuset i Glyngøre, gløgg og æbleskiver 
lør 7 kl. 15.00 Familiedag i Selde
tirs 10 kl. 19.30 Julekoncert i Glyngøre kirke
ons 11 kl. 11.30 Herreværelset - Julefrokost i ”Den gamle Bank” i Selde
tors 12 kl. 18.00 Julehygge med Fursund skole og Fursund kirker i Selde Kirke
tors 12 kl. 19.30 Adventskoncert i Thorum Kirke

Aktiviteter i januar 2020    
fre 3 kl. 9.30 Sognets Dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
søn 5 kl. 16.30 Nytårsmønstring for FDF, Glyngøre Kirke 
søn 5 kl. 19.00 Hellig tre kongers aften i Åsted kirke
man 6 kl. 10.00 Morgenhygge i ”Den gamle Bank” i Selde
ons 8 kl. 10.30 Babysalmesang i Glyngøre kirke
ons 8 kl. 14.00 Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
ons 8 kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste i Glyngøre kirke
fre 10 kl. 9.30 Mændenes Morgenbord i Glyngøre konfirmandstue
tirs 14 kl. 17.00 Pita og Godnathistorier i Selde kirke
ons 15 kl. 10.30 Babysalmesang i Glyngøre kirke
ons 15 kl. 11.30 Herreværelset i ”Den gamle Bank” i Selde
ons 15 kl. 19.00 Vintersangaften i Selde kirke
fre 17 kl. 9.30 Sognets Dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
ons 22 kl. 10.30 Babysalmesang i Glyngøre kirke
ons 22 kl. 14.00 Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
tors 23 kl. 19.00 Sogneaften i Glyngøre kirke 
   Foredrag med Charlotte Bork Høvsgaard
fre 24 kl. 9.30 Sognets Dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
man 27 kl. 10.00 Morgenhygge i Åsted kirke
ons 29 kl. 10.30 Babysalmesang i Glyngøre kirke
ons 29 kl. 14.30 Sogneeftermiddag i Glyngøre konfirmandstue
fre 31 kl. 9.30 Sognets Dagligstue i Glyngøre konfirmandstue

Aktiviteter i februar 2020    
søn 2 kl. 19.00 Kyndelmisse i Thorum kirke
man 3 kl. 10.00 Morgenhygge i ”Den gamle Bank” i Selde
ons 5 kl. 10.30 Babysalmesang i Glyngøre kirke
ons 5 kl. 14.00 Strik og kaffe i ”Den gamle Bank” i Selde
ons 5 kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste i Glyngøre Kirke
fre 7 kl. 9.30 Sognets Dagligstue i Glyngøre konfirmandstue
tirs 18 kl. 17.00 Pita og godnathistorier i Selde kirke
ons 19 kl. 10.30 Babysalmesang  i Selde Kirke
fre 21 kl. 9.30 Mændenes Morgenbord i Glyngøre konfirmandstue
søn 23 kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Glyngøre kirke efterflg. tøndeslagning
man 24 kl. 10.00 Morgenhygge i Åsted kirke
ons 26 kl. 10.30 Babysalmesang  i Selde Kirke
ons 26 kl. 14.30 Sogneeftermiddag i Glyngøre konfirmandstue
fre 28 kl. 9.30 Sognets Dagligstue i Glyngøre konfirmandstue



Kalender 
Gudstjenester  
& arrangementer

SAA Susan Aaen  
CHO Claus Henry Olsen  
BHC Birgitte Haahr Callesen  
KEBJ  Knud Erik Bager Jensen
EHJ  Emmy Haahr Jensen

 
 
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.

  
  1. s. i Advent 
S 1 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 2
  Gudstjeneste 
T 3 Glyngøre Ældreenter: 10.00 CHO 
  Fur Ældrecenter: 14.30 CHO
  Fyraftensgudstjeneste 
O 4 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftenssang 
  Fur: 17.00 CHO
T 5
F 6
  Dåbsgudstjeneste 
L 7 Sæby: 11.00 SAA  
  2. s. i Advent 
S 8 Vile 19.00 SAA 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 9
  Julekoncert Glyngøre 19.00 
T 10 Gudstjeneste 
  Selde Ældrecenter: 14.30 BHC
O 11
T 12

F 13
  Evt. Dåbsgudstjeneste 
L 14 Selde: 11.  CHO
  3. s. i Advent 
S 15 Sæby: 19.00 SAA 
  Selde: 10.30 CHO 
  Fur: 15.30 Vi synger julen ind CHO
M 16
  Gudstjeneste 
T 17 Fur: 14.30 Fur Ældrecenter CHO
O 18
  Børnehavejul 
T 19 Glyngøre: 10.00 CHO
  Skolejuleafslutning 
F 20 Glyngøre 11.00 SAA 
  Selde: 11.00 skole og børnehave 
  Fur: 10.00 CHO skole og børnehave 
  Gudstjeneste Selde ældrecenter  
  i kirken 15.00 BHC
  Evt. Dåbsgudstjeneste 
L 21 Fur: 10.00 CHO
  4. s. i Advent 
S 22 Glyngøre ældrecenter 14.30 CHO 
  Thorum: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 23
  Juleaften 
T 24 Glyngøre: 13.00 CHO 
  & Glyngøre: 16.30 SAA 
  Sæby: 15.30 SAA 
  Vile: 14.15 SAA 
  Selde: 15.00 BHC 
  Åsted: 16.00 BHC 
  Junget: 13.00 BHC 
  Thorum: 14.00 BHC 
  Fur: 15.30 CHO 
  & Fur ældreenter 10.00 CHO
  Juledag 
O 25 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Selde: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
  2. Juledag 
T 26 Glyngøre: 10.45 CHO 
  Fur: 9.00 CHO
F 27
L 28
  Julesøndag 
S 29 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 30
  Nytårsaftensdag 
T 31 Glyngøre: 15.00 afsked CHO 
  Thorum: 14.30 BHC

DECEMBER



  Evt. Dåbsgudstjeneste  
L 1 Glyngøre: 11.00 SAA 
  Sidste s. e. Hellig Tre Konger 
S 2 Glyngøre: 10.45 BHC 
  Thorum: 19.00 BHC Kyndelmisse 
  Fur: 10.45 OCM
M 3
  Gudstjeneste 
T 4 Glyngøre Ældrecenter: 10.00 SAA 
  Selde Ældrecenter: 14.30 
  Fyraftensgudstjeneste 
O 5 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftenssang 
  Fur: 17.00 v/lægmand 
T 6 
F 7
  Evt. Dåbsgudstjeneste 
L 8 Selde: 11.00 BHC
  Septuagesima 
S 9 Selde: 9.00 SAA 
  Fur: 10.45 SAA
M 10
T  11 
O 12
T 13 
F 14 
  Evt. Dåbsgudstjeneste  
L 15 Fur: 10.00 
  Sexagesima 
S 16 Glyngøre: 10.45 HJM 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 9.00 HJM
M 17 
  Gudstjeneste 
T 18 Fur Ældrecenter: 14.30 BHC
O 19
T 20
F 21
L 22 
  Fastelavn 
S 23 Glyngøre: 14.00 SAA Tøndeslagning 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 13.30 BHC Tøndeslagning i  
  forsamlingshuset
M 24
T 25
O 26
T 28 
F 29

  Nytårasdag 
O 1 Fur: 14.00 CHO
T 2 
F 3 
  Evt. Dåbsgudstjeneste 
L 4 Glyngøre: 11.00 SAA 
  Hellig Tre Konger 
S 5 Glyngøre: 16.30 SAA  
  Nytårasmønstring 
  Åsted: 19.00 BHC 
  Fur: 10.45 CHO
M 6
  Gudstjeneste 
T 7 Glyngøre Ældrecenter: 10.00 SAA
  Fyraftensgudstjeneste 
O 8 Glyngøre: 17.00 SAA 
  Fyraftenssang 
  Fur: 17.00 v/lægmand
T 9 
F 10
  Evt. Dåbsgudstjeneste 
L 11 Selde: 11.00 EHJ
  1. s. e. Hellig Tre Konger 
S 12 Glyngøre: 10.45 OCM 
  Selde: 10.30 EHJ 
  Fur: 9.00 EHJ
M 13
  Gudstjeneste 
T 14 Selde Ældrecenter 14.30 BHC
O 15 
T 16 
F 17 
  Evt. Dåbsgudstjeneste  
L 18 Fur: 10.00 EHJ 
  2. s. e. Hellig Tre Konger 
S 19 Glyngøre: 9.00 EHJ 
  Junget: 10.30 BHC 
  Fur: 10.45 EHJ
M 20 
  Gudstjeneste 
T 21 Fur Ældrecenter: 14.30 BHC
O 22 
T 23 
F 24  
L 25 
  3. s. e. Hellig Tre Konger 
S 26 Glyngøre: 10.45 SAA 
  Åsted: 10.30 BHC 
  Fur: 9.00 BHC
M 27
T 28
O 29
T 30

JANUAR

FEBRUAR

F 31



Kært barn har mange navne, således også 
Claus Henry Olsen. Ud over egne navne, har 
Claus også haft titel af både sognepræst og 
bistandspræst for provsten.

Det begyndte med en ansættelse som 
ø-præst på Fur og sluttede med en præste-
stilling i Glyngøre, Sæby, Vile, Selde, Åsted, 
Junget, Thorum. Og så Fur ikke at forglem-
me. På den måde blev missionsmarken ud-
videt efterhånden. 

Fra at være ene-præst endte Claus med at 
være ene hane i kurven omgivet af to kvin-
delige kollegaer - Birgitte Callesen og un-
dertegnede. Det har været meget gode år 
i et fremragende kollegaskab. Af hjertet tak 
for det, Claus. Alle de gode møder og Eli-

sabeths fantastiske mad - det kommer vi til 
at savne. 

Ideen om Nordsalling-Fur pastorat groede 
ikke i din have, Claus, og måske heller ikke 
teamsamarbejdet, men du lod det ikke gå 
ud over noget af det. Du har været en flittig 
præst på fastlandet. Og mht. deltagelse i di-
verse møder, har denne bemærkning bund-
fældet sig: “Er der spisning først, så kommer 
jeg”. 

Vi vil ønske dig og Elisabeth alt godt der, 
hvor I slår jer ned.

På vegne af menighedsrådene 
og præsterne
Susan Aaen

Tak til Claus!

SOGNEEFTERMIDDAGE I GLYNGØRE PRÆSTEGÅRD
Sogneeftermiddage i Glyngøres konfirmandstue  
den sidste onsdag i måneden.  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 VINTER 2020
29. januar:
Mit liv som barn og ung bag jerntæppet
v/ Goska Rasmussen, Glyngøre

27.februar: 
Rosa uden filter
v/ Rosa Kildahl, Glyngøre          



Nytårsaftensdag og afskedsgudstjeneste
Tirsdag den 31. december kl. 15.00 er der nytårsgudstjeneste i Glyngøre kirke.  

Gudstjenesten er samtidig afskedsgudstjeneste med Sognepræst Claus Henry Olsen 
der, som nævnt på modsatte side, går på pension med udgangen af januar 2020. 

Menighedsrådet serverer kransekage og vin efter Gudstjenesten.

Fur præstegård 9. november 2019

Jeg har bedt biskoppen om at løse mig 
fra mit embede som sognepræst med ud-
gangen af januar med pension. Og det er 
bevilliget. Derfor vil jeg sige tak til fast-
landssognene for årene som afløser og bi-
standspræst hos jer.

Da jeg kom til Fur, var jeg på besøg i Selde, 
Åsted, Junget og Thorum som afløser, når 
præsten hos jer havde fri. Senere blev det til 
en fast 25% tjeneste som bistandspræst i de 
fire sogne. Efter yderligere nogle år, blev jeg 
så tilknyttet Glyngøre, Sæby og Vile sog-
ne. Først som afløser, senere som fast 50% 
bistandspræst for provsten. Endelig endes 
sognene om et storpastorat. Mange foran-
dringer. Og altid har jeg mødt venlighed, 
såvel hos medarbejderne ved kirkerne, som 
menighedsrådene, og kirkegængere. Jeg 
har også haft et fortrinligt samarbejde med 
de tre og senere to fastlandspræster gen-
nem årene. Ofte har min hustru, Elisabeth, 
fulgt med som organist, hvilket hun har væ-
ret rigtig glad for. Alt dette vil jeg sige jer så 
hjertelig tak for.

Disse mange forandringer har delt mit hjer-
te og energi, og på trods af god velvilje fra 
kolleger og I andre, trækker det jo kræfter 
ud. Så nu, da min kone går på efterløn til 
Jul, har vi skønnet, at det nok var tiden. Vi 
mangler blot lige den detalje i skrivende 
stund, at finde ud af hvor vi skal bo!

Derfor: tak for årene vi har delt sammen i 
Guds kirke.

Hjertelig hilsen 
sognepræst Claus Henry Olsen, Fur.

(Foto fra provstiernes Englands-studie-tur 2019)

Tak for årene



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

11/12, 15/1 og 19/2. Pris 45 kr.

Tilmelding senest fredagen før til Kirke- og Kulturmedarbejder Thomas Fryden-
dal Nielsen, på tlf.: 4041 7873 eller til Ninna i DagligBrugsen

December
5. Adventsmøde Stud.  
 Teol. Daniel Kofod Primdahl Århus
6.  S. Klub
12. Advents hygge med julefrokost  
 og bogsalg kl. 18.00

Januar
2. Hellig tre kongers Gudstjeneste  
 Durup kirke.
3.  S. Klub
6-10. Bede uge. 6-7 og 9-10 jan.
16. Pastor Claus Olsen Fur. 
23. Generalforsamling
30. Bibelundervisning Johs. Åbn.  
 Tema.6 Østerby Jørgensen 

Februar
6. Pastor Steen Sunesen Ørding.
7. S. Klub
20. Bibelundervisning Johs. Åbn.  
 Tema. 7. Østerby Jørgensen 
27. Besøg fra Dansk Bibel institut Køben-
havn.

Marts
6.  S. Klub
7. Kursusdag i Skive Missionshus  
 kl.9,30 – 15.00 Leif Andersen

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

Søger du et godt fællesskab er du me-
get velkommen.

DMS Kredsen Durup
Onsdag   d.  4. december kl.  14.30      
Kirsten Breinholt, Vestervang 11, Durup.

Onsdag   d.  5. februar kl.  14.30     
Gunhild Nielsen, Engvej 14, Durup.

Børneklub - Stjerneklubben  
Hver onsdag 18,00 til 19.30.
 
Kontaktperson Nordsalling IM.  
Jens Thorsen tlf. 29 27 78 70

Indre Mission Nordsalling
 www.imnordsalling.dk



 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 hos sognepræst Birgitte Haahr Callesen på Sand-
byvej 7 i Selde (tlf.nr. 9759 6040/bhc@km.dk). Ansøgningsfrist er den 7. decem-
ber. 

Vi samler ind til julehjælp ved gudstjenester og arrangementer i oktober, novem-
ber og december, men man er naturligvis altid velkommen til at give et bidrag. 
Bidrag indsættes på konto 9070 2600051892, overføres med mobilepay på 
124280 eller afleveres til sognepræsten.

 www.imnordsalling.dk

PITA OG GODNATHISTORIER
Fællesspisning og godnathistorier for Børnefamilier i Selde-Åsted-Junget og Thorum sogne
Tirsdag den 14. januar og tirsdag den 18. februar begge gange fra 17 – 18.30

Tag dig selv og dine børn med til et afslappet måltid (pitabrød), hyggeligt samvær og en god-
nathistorie 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 Kultur-
medarbejder Thomas Frydendal Nielsen, tlf.: 4041 7873 eller 9201thn@km.dk



Babysalmesang 
i Nordsalling
Opstart efter jul onsdag den 8. Januar kl. 10.30  
i Glyngøre kirke. Herefter hver onsdag til og med  
uge 6 i Glyngøre kirke.  

Ferie i uge 7. 

Information og tilmelding:
Organist Helle Kloster tlf.: 2712 2802 
eller
Kirke- og Kulturmedarbejder 
Thomas F. Nielsen tlf.: 4041 7873

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

Strik og kaffe i Selde
Onsdag i lige uger kl. 14 - 16 mødes flittige hæn-
der i ”Den gamle Bank” i Selde hvor der strikkes 
og nørkles til gavn og glæde for sognenes jule-
hjælpsmodtagere og andre der trænger.

Et vigtigt indslag er kaffe, kage og samtale om 
løst og fast.

Har du lyst til at være med, så mød op onsdage 
i lige uger fra kl. 14-16. Der er garn og strikkepin-
de til rådighed.

Der strikkes ikke i december måned, men 
startes igen onsdag den 8. januar. 



Foredrag med Charlotte Bork Høvsgaard 
– Sorgens Væsen – Om at miste og leve videre
torsdag den 23. januar kl. 19.00 

Verden forandrede sig brat og brutalt, da Charlotte Bork 
Høvsgaard mistede sin mand Thomas efter et kræftforløb på 
kun to uger. Hun var 39, mor til en 8-årig og pludselig enke. 

Foredraget er Charlottes personlige beretning om 
at være pårørende til en døende, om sorgen og savnet.

For hvordan lever man videre? Hvad vil det sige at heles og komme sig? Foredraget tager 
udgangspunkt i de to anmelderroste bøger ”Så er Thomas væk – om at miste en ægtefælle og 
meget mere end det,”(2015, People’sPress) og den selvstændige efterfølgfer ”Her bor de leven-
de – om livet efter en ægtefælles død” (2017, People’sPress).

I pausen serveres kaffe og kage. Entré 50kr 

Sogneaften i Glyngøre 

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 kyn-
delmisse en fejring af, at halvdelen af vinteren er gået. Det er en fej-
ring af lysets tilbagevenden efter vinterens mørke – en lysfest eller 
en lysmesse, som den katolske kirke stadig fejrer som en helligdag. 

Kom til Thorum kirke søndag den 2. februar kl. 19. og vær med 
til at fejre, at lyset så småt er ved at vende tilbage. 



DÅB
28/8 Ea Hyldig Elleman Christensen, 
 Junget

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER
4/9  Erna Riis Hedegaard, Selde
25/9 Dorte Søe Larsen, Selde
26/10 Preben Kristensen, Åsted
5/11  Gunnar Kristian Jensen, Holstebro

Siden sidstSøndag d. 5. januar afholder FDF Glyngørekred-
sen den årlige mønstring. Vi starter med guds-
tjeneste klokken 16.30 i Glyngøre kirke. 

Efter gudstjenesten går vi samlet i et optog hen 
til Glyngøre præstegård, hvor vi vil spise sam-
men. Derudover vil der være uddeling af års-
mærke 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 futte-
rup@hotmail.com eller på telefon 61268093

FDF holder 
Nytårsmønstring

Fastelavnsgudstjeneste og  
tøndeslagning i Glyngøre kirke                                                                    
Søndag den 23. februar 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.

SOGNETS DAGLIGSTUE
Glyngøre, Sæby, Vile Menighedsråd inviterer til hyggeligt samvær i konfir-
mandstuen, Bredgade 62, i Glyngøre, fredag formiddag, med undtagelse af 
når der er Mændenes morgenbord. 

Vi mødes følgende fredage fra kl. 9.30 – 11.00 
3., 17., 24. og 31.  januar - 7. og 28. februar, 
Deltagelse er gratis. Der er ingen tilmelding. 



Kontakter
SOGNEPRÆSTER
Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre
7870 Roslev
9773 1011, saa@km.dk

Claus Henry Olsen
Fur Kirkevej 6, 7884 Fur
9759 3063, cho@km.dk

Birgitte Haahr Callesen
Furvej 31, Selde
7870 Roslev
9759 6040, 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.: 4041 7873
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

Menige medlemmer:
Sisse Jensen og Hanne Pedersen

Ansatte
Graver: 
Peter Thøger Kristensen, 
2175 4815,  
graver@fursundkirker.dk
Gravermedhjælper:  
Randi Trærup

Organist: Helle Kloster, 
27122802, frukloster@gmail.com
Kirkesangere: 
Ejgil Holmgaard Pedersen og  
Jens Kristian Kristensen

JUNGET-THORUM
Hjemmeside: 
www.fursundkirker.dk

Menighedsråd
Formand: Hanne Petersen
Næstformand: Helle Sørensen
Kasserer: Kaj Madsen
Kontaktperson:
Jens Kristian Mortensen

Kirkeværger:
Junget: Kaj Madsen
Thorum: Rikard Kristensen

Menige medlemmer:
Jonna Nielsen
 
Ansatte
Graver: Jens Kristian Kristensen, 
2149 4246,  
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,  
5137 3753
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 Fryden-
dal 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 senest 
tirsdag 21. januar 2020 til  
Thomas 9201thn@km.dk

Find os på facebook:
Glyngøre, Sæby,og Vile kirker
Fursund Kirker




