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PRÆSTEN HAR ORDET

Vil du være med?
Betragtninger over høstgudstjenestens betydning og livet generelt

Uanset hvordan høsten går, holder 
vi høstgudstjeneste. Og det gør vi, 
fordi høstgudstjenesten faktisk ik-
ke kun skal være en takkegudstje-
neste for årets høstud-
bytte. Det er den natur-
ligvis også. Men høst-
gudstjenestens mening 
går faktisk videre end 
det. Den er en tak for 
selve livets gave, for at 
der er noget, der spirer 
og gror – for at der er et 
liv med vækst.
Der var på et tidspunkt nogle 
smarte og fremskridtsvenlige kir-
kefolk i en af Danmarks store byer, 
der forsøgte at lave høstgudstjene-
sten om. Nu, hvor Danmark efter-
hånden er mere et industriland 
end et landbrugsland, så skulle in-
dustrien ligestilles med landbru-
get. Og så lod man høst være høst 
og pyntede kirken med industri-
produkter – med nogle af alle de 
ting, som fabrikkerne fremstiller. 
Det kom der, efter disse menne-
skers egne udsagn, ikke nogen god 
gudstjeneste ud af. Og de havde 
også selv en forklaring på hvorfor: 
fordi industriprodukterne er døde 
ting, der fremstilles fuldstændig 
uafhængigt af naturens rytme og 
årstidernes skiften. En konserves-
dåse er aldeles ligeglad med, om 
det er sommer eller vinter, nat eller 
dag, solskin eller regn, for den skal 
ikke spire og gro.

Dét vi ikke har magten over
Det skal kornet og de andre afgrø-
der. Og dermed er vi ved høstguds-
tjenestens mening: Den angår sel-
ve livet: dét, at noget fødes, lever, 

gror, vokser og modnes. Den 
handler om dét, som vi mennesker 
ikke selv har magten over. Vi har 
dødens magt – vi kan slå det le-

vende ihjel. Men vi har 
ikke livets magt. Vi kan 
ikke gøre en død ting le-
vende. Vi kan ikke få en 
metaldåse til at spire, gro 
og vokse.
Vi kan eksperimentere 
med det liv, der allerede 
eksisterer – blande det 
sammen og få noget an-

det ud af det, end det ville være 
blevet til af sig selv. Men vi kan ik-
ke skabe nyt liv. Vi kan ikke give en 
ting, vi selv har opfundet og frem-
stillet livets og naturens rytme af 
forår og efterår, af sæd og høst. Vi 
er kun medspillere i det liv, der er 
her i forvejen.
I salmen Nu falmer skoven synger 
vi: »Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, for hvad 
han vokse lod i vang, for ordet og 
for livet«. Der er en undren over 
det forunderlige faktum, at der 
overhovedet er noget til. Der kun-
ne ligeså godt slet ingenting være 
– andet end mørke, tomhed og 
øde, som Det gamle Testamente 
begynder med at fortælle. Men det 
er Guds væsen at trænge mørket 
tilbage med lys og fylde den øde 
tomhed med liv. Og så spørger han 
os: Vil du være med i det liv, som 
er skabt til nærvær og fællesskab 
og kærlighed?
Vil du være med der? Vil vi, du og 
jeg, vil vi når det kommer til styk-
ket virkelig være med? Vi har jo 
hele tiden mulighed for at gøre 
mere – men vi lader måske være af 

magelighed, af bekvemmelighed, 
af forsigtighed. Fordi det er be-
sværligt, og fordi, vi har så meget 
andet, vi lige skal ordne for os selv 
og vores nærmeste.
Vil du være med i det liv, jeg giver? 
spørger Gud. Og det er fristende at 
svare lidt undvigende, så vi ikke 
lægger os fast på noget og lover for 
meget. Og derfor skal vi være glade 
for, at Gud egentlig ikke hører sær-
lig meget efter, hvad vi siger. Han 
beordrer os altid til at komme ud i 
livet og leve det. 

Vi har alle noget i bagagen
Og nej det er ikke altid let. Faktisk 
kan det være meget svært. For der 
er jo altid byrde, der skal bæres. Vi 
har alle sammen noget i bagagen, 
der holder os tilbage – længsel, 
skyld, bitterhed over forkerte valg 
og forspildte muligheder, eller må-
ske en smertelig erindring. Det 
skal med alt sammen, for ofte kan 
vi ikke bare lade det ligge og glem-
me det. Men vi er ikke længere 
bundet til at blive i det. Uanset 
hvor lammet og ødelagt vores liv 
er, er det aldrig for sent – der er 
håb for at dette liv kan blive nyt. Vi 
kan tage vores fortid med ind i den 
nye fremtid – Gud er dén, der giver 
os nyt liv, som vi ikke kunne skabe 
selv. Gud giver os det liv, der er 
værd at leve i kærlighed og fælles-
skab og nærvær. Og opfordringen 
lyder hver mor-
gen, når vi står 
ud af sengen: Gå 
ud og vær med.

Birgitte Haahr 
Callesen

2



DET SKER I SOGNENE

Morgenbord for mænd
Den anden fredag i hver måned slås  
dørene i Glyngøre konfirmandstue op  
til et par times hyggeligt samvær  
omkring et veldækket morgen- 
bord. Under morgenmaden er  
ordet frit til en god snak om stort  
og småt. Pris for kaffen 20 kr.

11. september, 9. oktober og 13. november  
kl. 9.30-11.00 i Glyngøre konfirmandstue

Få indflydelse  
på din kirkes fremtid

Interesserer du dig for kirkelivet i dit sogn, og 
vil du gerne påvirke udviklingen? – Så var det 
måske noget for dig at stille op til menigheds-
rådsvalget!

Valgforsamling tirsdag 15. september kl. 19.00
•  Glyngøre, Sæby og Vile sogne: 

I konfirmandstuen, Bredgade 62, Glyngøre.
•  Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne: 

I »Den gamle Bank«, Skivevej 5, Selde. 

Skal du konfirmeres  
i 2021?

Efteråret står for døren, og nu er det tid til at ind-
skrive årets konfirmander i Selde, Åsted, Junget 
og Thorum. Der er indskrivningsgudstjeneste 
søndag den 27. september kl. 10.30 i Selde kir-
ke, hvor vi spiser frokost sammen bagefter. Vel 
mødt! Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

I Glyngøre, Sæby og Vile sogne begynder un-
dervisningen tirsdag den 6. oktober fra kl. 8-14 
i Glyngøre kirke. Se nærmere på Glyngøre, Sæ-
by Vile kirkes Facebookside.  Susan Aaen

Septembers himmel 
er så blå . . .

Den sidste torsdag i måneden invite-
res du til højskolesang i Selde Kirke. 
Birgit og Torben Snedker planlægger 
den første halve times tid med nye og 
gamle sange. Herefter serveres der en 
kop kaffe, hvorefter du har mulighed for at 
ønske din yndlingssang. Kom og syng med!

Første gang torsdag 24. september kl. 19.00, 
herefter 29. oktober og 26. november

Konfirmationsdatoer  
i 2021 og 2022

30.04.2021:  Åsted kl. 10.30

01.05.2021:  Vile kl. 09.00 / Sæby kl. 11.00

01.05.2021:  Selde kl. 10.30

02.05.2021:  Glyngøre kl. 10.00

02.05.2021:  Junget kl. 10.30

07.05.2022:  Vile kl. 09.00 / Sæby kl. 11.00

08.05.2022:  Glyngøre kl. 10.00

13.05.2022:  Selde kl. 10.30

14.05.2022:  Thorum kl. 10.30

15.05.2022:  Åsted kl. 10.30
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DET SKER I SOGNENE

Nu falmer skoven
… og efteråret er en årstid med mange skønne 
sange og salmer. Derfor holder vi traditionen 
tro efterårssangaften, og der vil være både sal-
mer og sange på programmet, der hører til års-
tiden. 
Der vil også være mulighed for at vælge sine 
egne yndlingssalmer og -sange, og komponist 
og organist i Haderup og Feldborg sogne Nata-
lia Jespersen kommer og spiller for os. 
Kom og vær med til en hyggelig aften! 

De små synger
Alle piger og drenge fra 2.-6. klasse inviteres 
igen med i Glyngøres kirkekor. Vi øver på sko-
len hver tirsdag efter skoletid. Brev med tilmel-
ding deles ud på skolen i august.

Minikonfirmander 
giver den gas igen

Alle børn i 3. klasse inviteres til minikonfir-
mandundervisning. I Glyngøre vil det foregå  
7 onsdage i sensommeren kl. 13.30-15.00. 
Børnene hentes på skolen, hvorefter vi går i 
konfirmandstuen og kirken. 
Brev med beskri- 
velse af indhold  
og tilmelding  
uddeles  
på skolen  
i august.Bibel i Børnehøjde

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 21. oktober 
kl. 14-15, og forløbet varer seks onsdage. 

 
 
Børnene bliver hentet på skolen og i børnehaven 
og fulgt tilbage igen bagefter (så dem, der skal 
det, kan være klar til andre fritidsaktiviteter). 
Børn, der har været med før, er også meget vel-
komne.
Der er tilmelding til mig på bhc@km.dk eller 
ring/sms til 26 21 84 8 senest 12. oktober.

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

Første gang  
onsdag 21. oktober kl. 14.00 i Selde Kirke Onsdag 21. oktober kl. 19.00 i Åsted Kirke

JUUBIII...
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Spændende foredrag 
og fællessang

Sogneeftermiddagene er i efteråret flyttet til 
Glyngøre Hallen. Som altid foregår det den sid-
ste onsdag i måneden kl. 14.30. 
Kaffen koster 30 kr.
30. september: 
Kurt og Jytte Overgaard fortæller  
om 2. halvdel af deres sejltur. 

28. oktober: 
Ivar Brændgaard med 2. del af foredraget  
»Et levet liv set i bakspejlet«. 

30. november:
Advent i ord og fællessang ved Susan Aaen  
og Helle Kloster.

DET SKER I SOGNENE

Søndag 1. november kl. 10.30 i Åsted Kirke 
og kl. 19.00 i Junget Kirke

En filmoplevelse  
i særklasse

Få en filmoplevelse ud over det sædvanlige! 
Kom til filmaften, hvor vi skal se en fransk film 
fra 2011. En rørende, livsbekræftende og humo-
ristisk film om et overraskende venskab mellem 
to meget forskellige 
personer – en fattig 
sort ung mand, som 
bliver handicaphjæl-
per for en midald-
rende hvid mand. 
De to er fra begyn-
delsen et umage par, 
men vi oplever, 
hvor meget de har 
at give hinanden og 
lære af hinanden.
Vi mødes i Selde 
Kirke onsdag den 
18. november kl. 
19.00. 
Alle er velkomne – og har man set den før, vil 
man vide, at den er et gensyn værd!

Onsdag 18. november kl. 19.00 i Selde Kirke

Vi mindes dem, 
vi har mistet

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

Der er gudstjeneste i Åsted Kirke kl. 10.30, i 
Junget Kirke kl. 19.00 og i Glyngøre Kirke kl. 
19.00 samt fyraftensgudstjenesten onsdag den 
4. kl. 17.00.

Ved disse to gudstjenester læser vi navnene op 
på alle de, som er døde siden sidste Alle helgen, 
og vi tænder et lys for hver enkelt. 
Alle er velkomne.

Kirken flytter  
til Fursund Hallen

I forbindelse med det årlige julemarked i 
Fur sund Hallen har du atter mulig- 
hed for at få en snak om stort  
og småt i kirkens stand. 
Her byder vi på kaffe og  
julesmåkager og små  
finurlige opgaver  
til børnene. 
Kig ind på  
kirkens stand.

Julemarked i Fursund Hallen lørdag den  
14. november og søndag den 15. november
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DET SKER I SOGNENE

Strik og snak 
i »Den gamle bank«

Har du et godt tag om strikkepindene, så er du 
velkommen i »Den gamle Bank«, Selde,  hvor en 
gruppe damer onsdag i lige uger mødes til strik-
kerier, hyggeligt samvær og ikke mindst efter-
middagskaffe. 

De små  
synger med de grå 

Et generationsmøde i Glyngøre Kirke
I Glyngøre Kirke vil det snart myldre ind med 
lokale dagpleje- og vuggestuebørn, som skal 
synge, sanse og lege sammen med 
Tante Andante fra Lemvig. Det er et 
åbent arrangement 7 onsdag formid-
dage og en enkelt fredag i 2020, og 
alle er meget velkomne til at deltage.

Der er brug for flere til at synge med 
på salmerne og også gerne flere hænder til at 
hjælpe med arrangementet. 

Kirkens organist Helle Kloster spiller til, og Kir-
ke- og kulturmedarbejder Thomas Frydendal 
Nielsen er kontaktperson.

Vi begynder kl. 9.00 med lidt til at spise og drik-
ke, og så er der ca. 45 minutters musisk samvær. 

Det er gratis at deltage, og vi håber at se både 
unge og gamle til et nyt initiativ.

Onsdage i lige uger kl. 14.00-16.00

Nyd frokosten 
i Herreværelset

Den 3. onsdag i måneden bydes ind til hyggeligt 
samvær og en let frokost i »Den gamle Bank« i 
Selde. Tilmelding senest fredagen før til Thomas.

16. september, 14. oktober og 18. november

2. september, 23. september, 30. oktober og 
18. november kl. 9.00 i Glyngøre Kirke

Hvis pengene ikke rækker til at fejre jul
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. 
Da jeg skal på barselsorlov fra slutningen af oktober, udleveres ansøgningsskemaer af min vikar. Hold øje 
med annonce i dagspressen i november for yderligere informationer. Ansøgningsfrist er den 10. december.

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen 

Sognets dagligstue  
slår dørene op

Dørene i Glyngøre konfirmandstue slåes fre-
dag formiddag op til hyggeligt samvær for alle, 
der har lyst. Nogle strikker, andre spiller kort 
og snakken går også lystigt. 

Menighedsrådet er vært ved franskbrød og 
kaffe – så mød op og tag del i en hyggelig for-
middag. 

Sognets dagligstue er de fredage, hvor der ikke er 
Mændenes morgenbord eller skolerne har ferie. 

Startdato fredag den 4. september kl. 9.30
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De døde får nyt liv  
på internettet 
I forbindelse med arbejdet med 
udviklingsplanen for Selde irke-
gård etableres et lapidarium, 
hvor gravsten fra nedlagte grav-
steder stilles opad en jordvold 
som tilplantes med lavt voksen-
de planter som fx timian eller 
guldjordbær. 

Det har været vigtigt for menig-
hedsrådet, at der på kirkegården 
fandtes plads til de hjemfaldne 
gravsten så det stadig vil være 
muligt for kirkegårdens besø-
gende at se de egnstypiske og 
specielle gravsten, som relaterer 
til netop Selde og omegn. 

Et andet fokusområde for me-
nighedsrådet har været at vide-
reformidle de historier der måt-

te være om de personer, hvis 
gravsten står i lapidariet, derfor 
arbejder kirkeværge Karen Niel-
sen i øjeblikket på at samle en 

gruppe af lokale, som vil give en 
hånd med at få nedskrevet de 
beretninger der måtte være.
Skulle du være interesseret i, at 

hjælpe med dette arbejde kan du 
kontakte Karen Nielsen eller 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Thomas Frydendal Nielsen.

Efterhånden som historierne 
bliver nedskrevet og samlet 
sammen, vil gravstenene blive 
udstyret med en QR-kode, som 
besøgende med sin smartphone 
kan scanne og derefter få ad-
gang til en fortælling om perso-
nerne på gravstenen, hvormed 
man kan sige, at de døde får et 
nyt liv på internettet.

Gravsten i lapidariet forsynes 
med en QR-kode, som kan scan-
nes med en smartphone. Heref-
ter kan man læse lidt om afdøde.

Vi kunne i menighedsrådet 
ikke få os selv til at  

knuse alle de gravsten og 
dermed lade en så stor  

del af vores lokalhistorie  
gå tabt for fremtidige 

generationer.

Karen Nielsen, Kirkeværge
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En længe ventet dag
Kære konfirmander!
Så sidder I der i jeres fineste tøj. 
Godt, at I stadig kan passe det. Da-
gen I dag har vi godt nok ventet på 
længe! Nu sidder I her i troens 
gamle hus. I 1000 år er der kom-
met mennesker her, når der skete 
noget vigtigt i deres liv. Ligesom 
med jer i dag.
Vi har lært noget om tålmodighed 
og især om, at alting ikke går, som 
vi forventer det. Og at alting ikke 
kan planlægges. Derhjemme har 
jeres forældre sikkert haft både en 
plan A, B og C. Men lur mig om I 
ikke sådan hver især har fløjet lidt 
under radaren og tænkt, at det fik-
ser far og mor nok.
Der er bygget mange forventnin-
ger op til jeres store dag i dag. Jeres 
egne forventninger. Om fest og ga-
ver og sjove indslag og mors og 
fars pinligheder. I er jo begge den 
yngste i søskendeflokken. Måske 
vant til at blive båret på hænder og 
fødder af søstre og brødre. Eller 
vant til at få skylden for det, de an-
dre har lavet…

Som forældre sidder I måske lige 
nu med det der særlige sug i maven 
over, at jeres pige nu er nået til det 
første store skel i livet – før og efter 
konfirmationen. Og at næste gang 
I skal være sammen med dem her i 
kirken til en vigtig dag, er den dag, 
hvor de skal giftes. 
Selv om konfirmationen i dag ikke 
skaber en konkret forandring i je-
res liv, ligesom i gamle dage, hvor 
man kom ud at tjene typisk på en 
gård, så forventer vi som voksne, at 
I fra og med i dag er mere seriøse, 
tager mere ansvar, læser flere lek-
tier, begynder at rydde op på væ-
relset og af jer selv køber ind til af-
tensmaden, tager opvasken og va-
sker jeres eget tøj. Jeg siger det bare 
piger: det er det forventningspres, 
I møder efter i dag. Og det er ikke 
en gang prank. 

Høje forvetninger
Forventninger. Dem vil I blive 
mødt med gang på gang fremover i 
livet. Og I vil bøvle med jeres egne 
forventninger til jer selv. Og de er 
tit meget høje. Men konfirmander, 
pas på med de der forventninger – 
både andres og jeres egne. Eller pas 
i hvert fald på, at I ikke bruger det 

meste af jeres liv på kun at glæde 
jer til de store øjeblikke. De der 
øjeblikke, hvor forventningerne 
går i opfyldelse

Sørens uheldige date
Der levede en gang en mand i Kø-
benhavn. Han hed Søren Kierke-
gaard. Han var filosof og brugte 
hele sit ikke så lange liv på at gå 
rundt i hovedstaden og filosofere 
over, hvad meningen med et men-
neskeliv egentlig var. Han så tin-
gene på en meget skarp og præcis 
måde og formulerede det helt og 
aldeles knudret i tykke bøger. Sø-
ren ville inderst inde gerne være 
som andre mennesker, men det var 
han ikke. Han havde en skævhed i 
kroppen, der gjorde, at han gik på 
en meget speciel måde. Han havde 
også en meget spids næse. Og så 
var han meget, meget intelligent og 
tilsvarende sær. Han kunne beskri-
ve et menneskeliv, men han havde 
selv så svært ved at leve det. 
På sine omgivelser kunne han se, at 
det blev forventet, at når man som 
mand nåede en vis alder, ja, så forel-
skede man sig, forlovede sig, giftede 
sig og stiftede familie. Søren havde 
ikke nemt ved at score en kvinde. 
Alligevel var det lykkedes ham at 
gøre indtryk på en ung frøken. Hun 
hed Regine. Og Søren vidste godt, 
at havde man en kæreste, så forven-
tede hun også, at han gjorde noget 
for at vise hende opmærksomhed. 
Søren inviterede derfor Regine i 
Det kgl. Teater. Han overbragte 
hende invitationen i god tid, så hun 
kunne nå rigtig at glæde sig. 
Dagen kom. Søren hentede Regine 
i en fornem hestevogn. De kørte 
igennem Københavns gader frem 
mod Det kgl. Teater. Da de nåede 
frem, kørte vognen op foran tea-
tret, men vendte straks om for at 
køre Regine hjem igen. For, som 
Søren Kierkegaard formulerede 

Konfirmationstale fra  
Sæby Kirke 20. juni 2020

Sæbys konfirmander
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det: Forventningens glæde er altid 
den største.
Jeg kan ikke anbefale, at når I må-
ske når dertil i jeres liv, sætter en 
date op på denne måde. Men tænk 
over det med forventningerne. Tro 
ikke, at livet nødvendigvis bliver 
bedre eller lykkeligere ved at man 
får indfriet alle sine forventninger. 
Men bliv ved med at forvente no-
get af jeres liv. Bevar håbet!
I har lavet de smukkeste ikoner. 
Det er helt fantastisk at se al den 
energi og omhyggelighed, I har 
lagt i jeres billede. I ikonet er der 
mange lag. Det er et religiøst ma-
leri, som kan åbne en dør ind til en 
anden og større virkelighed. Præ-
cis som en anden slags ikoner – 
dem, vi klikker på på computer-
skærmen og hvor en dør åbner op 
til nye programmer. Jeres ikoner er 
små billeder på, hvor mange mu-
ligheder der er i jeres liv og bliver 
ved med at være. Og først og frem-
mest er ikonerne billeder på jeres 
liv med Gud. 
Gud er ikke begrænset til billeder 
og ord. Gud er en åben dør ind til 
det største og dybeste, der findes. 
Gud er den, der får os til at glæde 
os over bare at være til. Gud er den, 

der elsker os, som vi er med alle 
vores særheder og særligheder. Og 
det er den troens dør, I går indad i 
dag. Med forventning til at Gud 
går ved siden af jer som en usynlig 
og trofast ven. Han tog jer i favn, 
da I  som små blev døbt og ikke 
kunne gå selv. Nu tager han jer i 
hånden på den krogede vej, der fø-
rer ind i voksenlivet. Og som for-
ældre kan der være tryghed i at vi-
de, at Gud er der, hvor vi skal øve 
os i at slippe jer. 

Guds håndværk
I får i dag en lysestage. Den er skabt 
til netop jer. Drejet af en keramiker. 
Selv om stagerne ser ens ud, så er 
de det ikke. For sådan er det med 
håndværk. Der er altid en lille va-
riation. Vi er hver især Guds hånd-
værk. Vi er en del af alt det, han har 
skabt. Vi er skabt ud af Guds god-
hed og kærlighed. Guds forvent-
ning til os – til jer, Mette og Cecilie 
– er ganske enkel: gå til hver dag 
med en forventning om, at den må 
blive god. Gør noget godt for andre 
mennesker, det er selve meningen 
med livet. Det er ganske enkelt og 
koster ikke noget. Og mærk, hvor 
meget I da får igen. Det er i bund 

og grund Guds plan med alle men-
neskers liv: at fordi han har skabt 
os ud af kærlighed, så skal vi give 
den kærlighed videre til de menne-
sker, vi møder på vores vej.
Jeg vil særligt ønske for jer i dag, at 
I altid ser de mennesker, I møder, 
som en del af Guds håndværk. Så 
bliver der nemlig meget mere fred 
i verden. Og alle forandringer be-
gynder altid i det enkelte menne-
sker. Og husk på, når I for alvor 
tager hul på teenagelivet, at selv 
forældre også er en slags menne-
sker. De er også Guds håndværk!

Susan Aaen

Glyngøres konfirmander

Viles konfirmander
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GUDSTJENESTER PÅ
ÆLDRECENTRE

SEPTEMBER
Tirsdag 1. Glyngøre Ældrecenter 10.30 RHA

Tirsdag 8. Selde Ældrecenter 14.30 RHA

OKTOBER
Tirsdag 6. Glyngøre Ældrecenter 10.30 RHA

Tirsdag 13. Selde Ældrecenter 14.30 BHC

NOVEMBER
Tirsdag 3. Glyngøre Ældrecenter 10.30 NN

Tirsdag 10. Selde Ældrecenter 14.30 NN

INDRE MISSION I NORDSALLING

 SEPTEMBER
04.   Evt. møde på sømandsmissionens skib i Fur Havn
10. Henrik Dideriksen Skive 
17.  Bibelundervisning Daniel 1.  

Thorkild Lundberg, Struer
24. Høstfest  Ole Larsen, Århus 

 OKTOBER
01.  Jeppe Jensen Ørslevkloster  

(Du bærer min skyld og dækker min skam)
02. S. klub
08.  Besøg fra den Blå Viol  

Torben Nord Hansen, Skive 
22.  Bibelundervisning Daniel 2.  

Ove Mølgaard, Skive
29. Sangaften v. Linda Kofod Iversen, Videbæk

 NOVEMBER
04. Fællesmøde i Skive
06. S. klub 

12.  Bibelundervisning Daniels bog. kap. 3. 
Østerby Jørgensen, Galtrup

19. Sømandsfest, Nicolaj Wibe, Århus
23. Gospel Kids Viborg i Durup Kirke kl. 19.00
26. Søren Peter Thomsen, Thisted

Hvor andet ikke er anført, holdes møderne  
i Durup Missionshus, Hovedgaden 43,  

fra kl. 19.30 til ca. 21.30.

Kontaktperson Nordsalling IM
Jens Thorsen, tlf. 29 27 78 70

www.imnordsalling.dk
Søger du et godt fællesskab,  

er du meget velkommen

 BØRNEKLUB - STJERNEKLUBBEN

Ferie frem til september

SIDEN SIDST
DØBTE

Aksel Theophil Vinde, Selde
Jeppe Krogh Lauridsen, Thorum

Laura Kruse Franc, Åsted
Mikkel Baunsgaard Johansen, Selde

Ebbe Dyhrberg Pinnerup og Emil Dyhrberg 
Pinnerup, Åsted

VIEDE 
Monika Pinnerup Jensen og  
Thomas Dyhrberg Andersen 

BEGRAVEDE
Karsten Jensen, Åsted
Anna Nielsen, Thorum

Karen Østergaard, Åsted
Poul Vestergaard Jespersen, Åsted

Betty Dalby, Junget
Annette Kjellerup, Junget
Erik Rumpelthiin, Junget
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KONTAKT

 SOGNEPRÆSTER

Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre, 7870 Roslev
Tlf. 97 73 10 11 · saa@km.dk
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen
Furvej 31, Selde, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 60 40 · bhc@km.dk
Sognepræst Rikke Hvarregaard Andersen
Fur kirkevej 6, 7884 Fur 
Tlf. 97 59 30 63 · rian@km.dk
Præsterne træffes alle dage undtagen mandag,  
hvor der på telefonsvareren henvises til den præst,  
der er til rådighed.

 FÆLLES PERSONALE

Vedr. attester rettes henvendelse til:
Præstesekretær Jette Dalsgaard
Tlf. 96 76 10 44 · jeda@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen
Tlf. 40 41 78 73 · tfn@km.dk

 SELDE-ÅSTED

Menighedsrådsformand Gert Primdahl 
Tlf. 97 59 51 99 · 8581@sogn.dk
Kirkeværger
Selde: Karen Nielsen · Åsted: Asta Jensen
Graver Peter Thøger Kristensen
Tlf. 21 75 48 15 · graver@fursundkirker.dk
Gravermedhjælper Randi Trærup
Organist Helle Kloster
Tlf. 27 12 28 02 · frukloster@gmail.com
Kirkesangere  
Ejgil Holmgaard Pedersen og  
Jens Kristian Kristensen

 JUNGET-THORUM

Menighedsrådsformand Hanne Petersen 
Tlf. 51 89 04 72 · 8583@sogn.dk 
Kirkeværger
Junget: Kaj Madsen · Thorum: Rikard Kristensen
Graver Jens Kristian Kristensen
Tlf. 21 49 42 46 · jungetthorum@gmail.com
Gravermedhjælper Trine Lund Hansen
Organist og kirkesangere
Se Selde-Åsted

 GLYNGØRE-SÆBY-VILE

Menighedsrådsformand Thorvald Mortensen 
Tlf. 24 22 99 22 · 8546@sogn.dk
Kirkeværge Pia Laursen
Graver Kari Bjorvatn Værden
Tlf. 51 37 37 53 · 8546kav@km.dk
Gravermedhjælpere  
Jens Jönson og Tenna R. Sørensen
Kirkesanger Ejgil Holmgaard Pedersen
Organist Helle Kloster
Tlf. 27 12 28 02 · frukloster@gmail.com

KIRKEBLADET

Redaktion: Jonna Nielsen, Hanne Pedersen, 
Solveig Jespersen, Ingrid Jensen, Susan Aaen, 
Thomas Frydendal Nielsen (ansvarsh. redaktør) 
og Birgitte Haahr Callesen. 
Deadline: Forslag til stof til næste nummer af 
»Folkekirken i Nordsalling« modtages senest 
torsdag den 1. oktober på mail: tfn@km.dk
Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S,

Besøg kirkerne på nettet
Hjemmesider:
www.fursundkirker.dk
www.glyngorekirke.dk

Facebook:
Glyngøre, Sæby og Vile kirker
Fursund kirker
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GUDSTJENESTER

AUGUST
Søndag 30.
12. s. e. trin.

Glyngøre 9.00 CHO
Junget 19.00 BHC
Fur 10.45 CHO

SEPTEMBER
Onsdag 2. Fur 17.00 RHA Fyraftensgudstj.
Lørdag 5. Glyngøre 10.00 SAA Dåb

Glyngøre 11.00 SAA Dåb
Søndag 6.
13. s. e. trin.

Glyngøre 10.45 SAA Høst
Selde 10.30 BHC Høst
Thorum 17.00 BHC Høst
Fur 10.45 RHA

Lørdag 12. Åsted 10.00 SAA Evt. dåb
Søndag 13.
14. s. e. trin.

Glyngøre 9.00 RHA
Åsted 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA

Søndag 20.
15. s.e. trin.

Sæby 10.45 SAA Høst
Junget 9.00 RHA
Fur 10.45 RHA

Søndag 27.
16. s. e. trin.

Vile 10.45 RHA Høst
Selde 10.30 BHC
Fur 14.00 RHA Høst

OKTOBER
Lørdag 3. Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb
Søndag 4.
17. s. e. trin.

Glyngøre 9.00 BHC
Thorum 10.30 BHC
Fur 10.45 RHA

Onsdag 7. Glyngøre 17.00 BHC Fyraftensg.
Fur 17.00 RHA Fyraftensgudstj.

Lørdag 10. Selde 10.00 BHC Evt. dåb
Søndag 11.
18. s. e. trin.

Glyngøre 10.45 CHO
Åsted 10.30 BHC
Fur 9.00 CHO?

Lørdag 17. Fur 10.00 RHA Evt. dåb
Søndag 18.
19. s. e. trin.

Glyngøre 10.45 SAA
Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 RHA

Søndag 25.
20. s. e. trin.

Glyngøre 10.45 RHA
Thorum 10.30 BHC
Fur 9.00 RHA

NOVEMBER
Søndag 1. 
Alle Helgen

Glyngøre 19.00 SAA
Åsted 10.30 NN
Junget 19.00 NN
Fur 10.45 RHA

Onsdag 4. Glyngøre 17.00 SAA Fyraftensg.
Fur  17.00 RHA Fyraftensgudstj.

Lørdag 7. Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb
Søndag 8.
22. s. e. trin.

Glyngøre 9.00 NN
Selde 10.30 NN
Fur 19.00 NN

Lørdag 14. Selde 10.00 NN Evt. dåb
Søndag 15.
23. s. e. trin.

Glyngøre 10.45 SAA
Thorum 9.00 NN
Fur 10.45 NN

Lørdag 21. Fur 10.00 RHA Evt. dåb
Søndag 22.
S. s. i kirkeår

Glyngøre 9.00 NN
Selde 17.30 NN
Åsted 10.30 NN
Fur 10.45 RHA

Søndag 29.
1. s. i advent

Glyngøre 10.45 SAA
Selde 10.30 NN
Fur 10.45 RHA

DECEMBER
Søndag 6.
2. s. i advent

Sæby 19.00 SAA
Junget 10.30 NN
Fur 9.00NN

 

SAA = Susan Aaen – RHA = Rikke H. Andersen 
BHC = Birgitte Haahr Callesen  
CHO = Claus Henry Olsen – NN = Ikke fastlagt


