kirkebladet.nu

Folkekirken
i Nordsalling

Marts - april
maj 2021

Interview med
Kari Bjorvatn Værden,
graver i Glyngøre
Side 8-9

Ved alle arrangementer tager vi højde for sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til Coronavirus
smitterisikoen. Vi tilstræber at holde et så normalt aktivitetesniveau i sognene,
som muligt og vil forsøge at tilpasse vore aktiviteter til de til enhver tid
gældende retningslinjer. Ændringer eller eventuelle aflysninger
vil blive annoceret i så god tid som muligt.

Glyngøre-Sæby-Vile • Selde-Åsted-Junget-Thorum

PRÆSTEN HAR ORDET

Dybt at falde
for højt at flyve
Du har ret, kære læser: overskriften er forkert. Det gamle ordsprog
lyder jo: Højt at flyve, dybt at falde.
Men jeg har en pointe med overskriften. Og den pointe handler
om selve kernen i påsken.
I påsken sker der flere umulige
ting. Ja, højtiden er i virkeligheden
»bare« en fortsættelse af en lang
række begivenheder, der sidenhen
har formuleret det menneskesyn,
vi i den vestlige del af verden bekender os til i dag. Et menneskesyn, der tager udgangspunkt i det
enkelte menneskes værdi i sig selv
og ikke p.g.a. ydre status o. lign.

kantsbyen Nazareth og Gud den
almægtige i himlen. Barn Jesus i
en krybbe lå.
- Julens spædbarn bliver voksent
og begynder at gå ind i byer og
huse og møde folk, der hvor de
færdes. Han forvandler vand til
vin, går på vandet, vækker døde
til live igen for blot at nævne nogle af hans bemærkelsesværdige
performances.

- en jomfru bliver gravid

- En dag sætter han sig op på et
æsel og rider ind i Jerusalem. Det
er palmesøndag. Mennesker hylder ham som en konge til trods
for, at han ser ud som en helt almindelig, fattig mand.

- Den samme jomfru føder et barn,
der har to fædre: Josef fra ud-

-
Og derinde i Jerusalem samler
han sine 12 nærmeste støtter.

Bryder brødet og drikker vinen
ved aftensmåltidet skærtorsdag.
Og siger, at det måltid er hans
sidste måltid, for i morgen skal
han dø.
- Langfredag dømmes Jesus til døden. Han bliver korsfæstet.
Langfredag falder Gud så dybt,
som det er menneskelig muligt.
Han dør.
Jesus falder ned i dødsriget. Bliver
omsluttet af mørke. Og verden
holder vejret. I to dage.
Han bliver lagt i en klippehule.
Hans døde krop. Alt det, der var
Jesus, er nu i dødsriget. Og med
ham menneskers håb om en anden
verden end den, der kun regner
med, at de stærke overlever.
Men så en morgen farves verden
gul. Fra kulsort til lysende gul. Jesus flyver højt. Guds fald i verden
banede vejen for at det, som mennesker ikke havde kendt og håbet
på, nu sker: døden er ikke længere
almægtig. Det er Gud!
Når du og jeg falder dybt og sommetider slår os på livet, er der et
indre landkort, vi kan følge: vejen
til Jerusalem i påsken. Alt det, der
gjaldt for Jesus, gælder også for os.
Vi er en del af påskens fortælling i
alle brudstykkerne af den. Også
den, der handler om at overvinde
døden. Ikke ved egen kraft. Men
fordi Gud vil det.
Glædelig påske!
Susan Aaen
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Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd,
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
v. 1 Per Harling
v. 2-4 Holger Lissner 2005
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Glyngøre-Sæby-Vile menighedsråd
Foråret er på vej med længere og
lysere dage. Det nye år er godt i
gang – det gælder både kalenderåret og kirkeåret. Vi håber alle, at
det på alle områder bliver et mere
normalt år end det forgangne.

af hvor højt smittetrykket har
været og i hvilke sogne i landet,
man har været i.
Vi har endda oplevet, at biskopperne henstillede til, at gudstjenesterne i julen blev aflyst.

Nu har vi i snart et år været påvirket og styret af Corona i mere
eller mindre grad. En lille og ubetydelig modstander som vi alle
har stor respekt for.

Ovenpå denne nedlukning har vi
alle et håb og et ønske om, at vi
langsomt men sikkert får åbnet
op igen.

Folkekirken har i det forgangne
år efterlevet myndighedernes
skiftende anbefalinger, afhængig

Folkekirken afholder og gennemfører nu gudstjenester igen.
Det gælder også i lokale sogne
hvor organist, kirkesanger, kirke-

tjener og præster alle ved fælles
hjælp, vil holde kirkerne åbne for
gudstjenester. Dette vil fortsat
være under de forudsætninger og
restriktioner, der er gældende.
Derfor vil det på trods af Corona,
fortsat være
muligt at gå
sikkert i kirke.

Thorvald
Mortensen

Selde-Åsted-Junget-Thorum menighedsråd
1. søndag i advent startede ny
epoke for menighedsrådene i
Selde-Åsted og Junget-Thorum.
De to menighedsråd blev til ét
menighedsråd. I det nye menighedsråd er der nu 10 menighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådets navn er fremadrettet SeldeÅsted-Junget-Thorum sognes menighedsråd.
Hidtil har der, mellem de to menighedsråd, været samarbejde
omkring de fleste aktiviteter ligesom alle ansatte havde tjenester
ved alle kirker og dette vil vi selv-

følgelig fortsætte. Det er menighedsrådets håb, at alle, i de fire
sogne fortsat vil støtte op om det
lokale kirkeliv, og at der fortsat
kan være et godt samarbejde med
foreningslivet i sognene.
I den sidste periode, har det været menighedsrådenes fokus, at
styrke det diakonale arbejde i
sognene, hvilket vi er kommet
godt i gang med for eksempel
Familieklubben, Herreværelset
og Strik og Kaffe. Det er menighedsrådets vision at udvikle dette
arbejde yderligere og har du en

god ide hertil hører vi gerne fra dig.
Vi er, sammen med Fur og
Glyngøre, Sæby og Vile en del af
storpastoratet Nordsalling-Fur
pastorat hvilket gør, at vi i fællesskab kan arrangere lidt større arrangementer som fx
den årlige
julekoncert.

Gert
Primdahl

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.
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Årets konfirmander

Forårssangaften

Da det i skrivende stund er usikkert, hvordan
restriktionerne bliver i foråret, har vi besluttet
at tilbyde følgende konfirmationsdatoer:

Temaet er forår, 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.

Åsted Kirke:	24. april, 30. april kl. 10.30
		
11. september
kl. 10.30
Selde Kirke: 	1. maj
		
12. september

kl. 10.30
kl. 10.30

Vile Kirke: 	1. maj
		
4. september

kl. 9.00
kl. 10.00

Glyngøre Kirke: 	2. maj
		
5. september

kl. 10.00
kl. 10.00

Kom og vær med til en hyggelig aften!
Onsdag 17. marts kl. 19.00 i Åsted Kirke

Påskefortællinger
Jesus lever graven brast – kom til påskefortællinger i Junget Kirke.

Der kan altså vælges imellem den først udmeldte dato og den nye og det er op til den enkelte
konfirmandfamilie at beslutte, hvilken dato man
ønsker konfirmation. Dette meddeles til den lokale sognepræst.

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 påske.

Konfirmander i Selde, Åsted,
Junget og Thorum sogne:

Alle er velkomne
til en hyggelig
aften.

• Cindie Zumbusch Kristensen
• Clara Ottilia Roemer
• Johanna Tatiana Marcussen
• Maya Thorsø Sørensen
• Nadia Dalgaard
• Niels Kristian Bach Eriksen
• Oliver Futterup
• Stine Sand Futterup
• Summer Annabel Vad Woolhead

Onsdag 24. marts kl. 19.00 i Junget Kirke

Konfirmander i Glyngøre, Sæby
og Vile sogne:
• Jacob Stensfeldt
• Julie Hedegaard Rasmussen
• Magnus Agger Ejsing
• Matti Berggreen Larsen
• Mikkel Lund Riis
• Mikkel Pinholt
• Nicklas Robert Randrup Høgedal
• Nicolaj Kær Højriis
• Noah Torp Hansen
• Oliver Sjælland Kristensen
• Sara Bonne Guldberg
• Tim Stenholt Gadgaard

Pinsefortællinger
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 historier om, hvorfor
vi fejrer pinse. Vel mødt!
Tirsdag 18. maj kl. 19.00 i Selde Kirke
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AKTUELT

Mariæ Bebudelse
»Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se, Jomfruen
bliver frugtsommelig og føder en Søn, og hun kalder
ham Immanuel.«i

Ved juletid jublede vi:
En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja

Nu skulle han fødes som skulle knuse slangens hoved,
djævelen og åbne ’paradisvejen.’

Og nu her, ved forårstide kan vi fejre ’lille jul’ ved Mariæ Bebudelsesdag. Ni måneder før jul. Også her er
fryd og glæde er i centrum:

Skaberen som har skabt mig, med alle mine evner og kender mine glæder, men også mine nederlag, Han vil rejse
os og værne os, som vi synger i en gammel Mariavise:

Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

thi nådelig rejste af Adams fald
du skabningen al,
du styre os vil og værne.

- sang Marie, da det virkelig gik op for hende, at hun
skulle føde frelseren. Gud har ophøjet en ganske almindelig jødisk ung kvinde til at blive Guds Moder.
Gud bliver menneske i hendes moderliv. Det fylder
hende med jubel og glæde over den ære. Ved at blive
menneske har Gud vist sin barmhjertighed, mod alle.
Der er næppe en julesalme hvor vi ikke synger af glæde over, at nu blev ’paradisvejen er funden.’

Sådan bliver Marias glæde også vores glæde, så vi kan
hilse hinanden: »Glædelig Mariæ Bebudelsesdag.«
CHO

Nu er det forår og Mariæ Bebudelsesdag fejrer vi netop ni måneder før jul. På denne dag lægger vi vægten
på jomfru Marias svar til englen Gabriel: »Se jeg er
Herrens tjenerinde.« Marias ydmyge svar er et forbillede for den kristne kirke: den skal tjene verden og
forkynde med ord og i gerninger dette glædelige budskab, at Gud har løst os af vores synder og giver os
Himmerigets glæde.
Billedskærerarbejdet på altertavlen i Åsted Kirke viser
for vores øjne, det vi synger i salmebogens eneste Mariavise:
Maria hun var en jomfru ren,
som Skriften os mon vise,
hun fødte en søn foruden mén,
ham skal vi evig prise;
han haver os alle af synden løst,
han give os trøst
og Himmerigs evige lise!
Hvordan kan jomfru Maria være forbillede?

Jo, lige som hun tjente Gud med sit legeme og evner
som moder, sådan skal vi tjene med vores ganske almindelige legeme og hverdags evner. Hertil trænger vi
Guds Ånds vejledning i bibelordet. På altertavlen i Åsted
er hun, som næsten altid, afbildet mens hun har siddet
og læst i Bibelen. Den ligger på bordet ved siden af hen
de. Og netop da træder englen Gabriel ind. Meningen
er, at hun kender det bibelord hos Esajas som lyder:

Motiv fra Åsted Kirkes altertavle.
Foto: Thomas Frydendal Nielsen
i

Fra en ældre oversættelse af Bibelen, som ret præcist oversætter det hebraiske »alma« med jomfru. I den nuværende
autoriserede oversættelse er anvendt ordet »den unge kvinde« – det er ikke forkert, men ’jomfru’ er mere præcist.
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En luskebusk
af en coronavirus
Jeg bliver modtaget med smil og
latter. De ansatte holder pause
og nyder en kop kaffe. Vi nikker
og hilser med øjnene som et bevis på, at det vi skal snakke om,
langt fra er ovre endnu.

- Den er jo kommet for at blive i
mange år endnu tror jeg, fortæller
Kari Bjorvatn Værden. Den her
lille luskebusk af en coronavirus,
den er ikke nem at komme af med.
Der kan komme vacciner, men det
er jo en lang lang proces.
Kari er graver i Glyngøre. Hendes
syngende dialekt afslører at hun er
tilflytter. Hun er født i Sverige og
opvokset i Norge med en svensk
mor og en norsk far. Og så sidder
hun nu i Danmark efter hun forelskede sig i en fur-bo.
- Som et lyn fra en klar himmel
fandt jeg ud at jeg skulle være gartner, siger Kari med stor overbevisning og med et smil på læben.
Tog på rejse

Det lå ellers ikke lige i kortene, at
det var Karis grønne fingre, der

Graver Kari Bjorvatn Værden
skulle blive hendes levevej. Hun
begyndte med produkt design i
Norge Men storbyen var slet ikke
hende, så hun tog på rejse for at
samle tankerne og endte på Beder
gartnerskole i 2003.
- At arbejde med hænderne og
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være ude i frisk luft. Det var lige
mig. Der mødte jeg også min
mand, og så hapsede jeg ham og er
blevet her i Danmark, og er endt
på kirkegården, griner Kari.
- Det var også noget jeg slet ikke
havde forestillet mig, men det gav
virkelig mening at være her.
Og så er vi tilbage til grunden for
mit besøg. For Kari er en af mange
ansatte i Folkekirken, som pludselig fik forandret hverdagen, da
Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og snakkede om håndsprit og afstand.
- Jeg skal være ærlig og sige at jeg
kom til at give en krammer i starten ... og nå nej, det måtte vi jo ikke
gøre ... Det var lidt svært at finde ud
af. Det kunne nemt ske før corona,
for så var en krammer god at give,
hvis man følte det var det rigtige.
Planer og logistik

Hverdagen i dag er blevet mere
fyldt med planer og logistik end
før corona, og planer havde Kari
masser af i begyndelsen.
- Det hele var målt op og lagt til-

INTERVIEW

rette med gule lapper og salmebøger. Og så pludselig var der nogen
der satte sig anderledes og der gik
der kuk i det matematiske regnestykke.
Så blev planer udskiftet med situationsfornemmelse, for der er forskel på hvilken anledning, det er
folk kommer til i kirken.
- Er det til en bisættelse, så går jeg
jo ikke lige ind med det samme og
spørger: »Undskyld, men bor I
sammen?«
Det kræver situationsfornemmelse, og kommer an på de følelser,
der er i rummet. Er det til en fyraftensgudstjeneste er det lidt noget
andet. Der er det nemmere at sige
til folk, hvordan de skal gøre det,
og så endte jeg med at tænke, at nu
må folk også hjælpe til med at løse
det i fællesskab.
En hidsigprop

For Kari Bjorvatn Værden har udfordringen været, at få folk til at
forstå vigtigheden af det de ansatte
gør, og at det er noget vi alle er en
del af.
- Så kunne det godt være man blev
lidt hysterisk i starten men jeg

tænkte, at det nok var bedre at være lidt små-hysterisk inden vi vidste, hvad det er for en størrelse. For
det er da en hidsigprop som vi er
nødt til at forholde os til.
Det er blevet til en hverdag, hvor
lamineringsmaskinen er blevet
Karis næsten bedste ven. Den bliver brugt til at spytte skilte ud med
vejledninger og henstillinger, som
gør at Karis hverdag i dag ser anderledes ud, end den gjorde tilbage
i marts.
- Det er klart at der går flere timer
til de nye praktiske ting, men sådan er det. Så skal vi finde ud af,
hvordan det går op med alt det andet vi også skal lave. Det går jo ud
over de ting vi skal lave på kirkegården, men så får vi fat på lidt
hjælp.
Det er også blevet til en hverdag,
hvor det som var nyt og mærkeligt
i september, nu bare er en del af
den måde vi er overfor hinanden
på.
- Nu har vi ligesom vænnet os til
det, og det er blevet hverdag, som
da du kom, hvor du bare blev bedt
om at sætte dig ned. Det er sådan
det er nu. Vi giver ikke hånd læn9

gere. Men det er lidt mærkeligt, for
jeg er altså en kramme-type, griner
Kari.
En god cocktail

Igennem hele vores snak, er Kari
Værdens tanker og meninger blevet delt med smil og latter, og coronaen har ikke fjernet glæden fra
hendes arbejde.
- Jeg holder af at der er variation.
Der er ro og der et rum som er noget helt særligt, og som man ikke
finder andre steder. Det er et sted.
hvor folk kommer når der virkelig
er brug for det. Så for mig kommer
der bare en mening med livet over
det, og chancen for at man kan give andre noget. Der er mange der
er ensomme og har mistet, og så
står de helt alene her på kirkegården. Der er det rart, at de har en de
kan komme til og få den daglige
snak med. Det er også en god
cocktail for mig, fortæller Kari
Værden, griber riven og tager et
sug af den friske luft på kirkegården i Glyngøre, inden hun sender
mig hjem med et smil og en latter.
Tekst og foto: Henrik Helms

SIDEN SIDST

GUDSTJENESTER PÅ
ÆLDRECENTRE

I Selde-Åsted-Junget-Thorum sogne
DØBTE

MARTS
Tirsdag 2.

Glyngøre Ældrecenter 10.00 RHA

Tirsdag 9.

Selde Ældrecenter 14.30 CHO

Ingen
VIEDE
Ingen
BEGRAVEDE

APRIL
Tirsdag 6.

Glyngøre Ældrecenter 10.30 RHA

Tirsdag 13.

Selde Ældrecenter 14.30 CHO

Gerda Goul Ladefoged, Thorum
Niels Kristian Justesen, Åsted
Sigrid Elvine Hjelmager, Åsted

MAJ
Tirsdag 4.

Glyngøre Ældrecenter 10.30 RHA

Tirsdag 11.

Selde Ældrecenter 14.30 CHO

INDRE MISSION I NORDSALLING
MARTS

MAJ

04.	Bibelundervisning Daniels bog kap. 5.
Pastor Østerby Jørgensen
11. 	Soldatervennefest v. lederparret,
Skive Soldaterhjem
15.-17. Møderække Egon Kattner
20.	Nykøbing – taler IM formanden
Hans Ole Bækgaard
25.	
Filmaften »Home Run«
Selde Kirke kl. 19.30

06.	
Pastor Asger Korsholm
»En levende menighed«
20. Digital møde.
27.	Bibelundervisning Daniels bog kap. 7.
Pastor Arne Holmgaard
JUNI

03. Missionær Villy Sørensen Bøn
Søger du et godt fællesskab,
er du meget velkommen

APRIL

08.	Bibelundervisning Daniels bog kap 6.
Pastor Frede Møller
15.	Prommisio
Generalsekretær Frede Ruby Østergaard
21. Fællesmøde på Fur. Missionær Heri Eltør
29. Varme hveder

DMS

Ingen DMS-møder indtil videre pga. corona
BØRNEKLUB - STJERNEKLUBBEN

Hver onsdag kl. 18.00-19.30
Kontaktperson Nordsalling IM
Jens Thorsen, tlf. 29 27 78 70

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

www.imnordsalling.dk
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KONTAKT
SOGNEPRÆSTER

SELDE-ÅSTED-JUNGET-THORUM

Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre, 7870 Roslev
Tlf. 97 73 10 11 · saa@km.dk

Menighedsrådsformand Gert Primdahl
Tlf. 97 59 51 99 · gert@primdahls.dk
Kirkeværger
Selde:
Anni Kristensen · Tlf. 30 59 60 18
Åsted: Asta Jensen · Tlf. 97 59 51 84
Junget: Karsten Brunsgaard · Tlf. 23 41 23 62
Thorum: Rikard Kristensen · Tlf. 97 59 51 84

Konst. sognepræst Claus Henry Olsen
Tlf. 97 59 60 40 · chol@km.dk
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen (Barselsorlov)
Sognepræst Rikke Hvarregaard Andersen
Fur kirkevej 6, 7884 Fur
Tlf. 97 59 30 63 · rian@km.dk

Gravere:
Peter Kristensen, Selde og Åsted
Tlf. 21 75 48 15 · graver@fursundkirker.dk

Præsterne træffes alle dage undtagen mandag,
hvor der på telefonsvareren henvises til den præst,
der er til rådighed.

Jens Kristian Kristensen, Junget og Thorum
Tlf. 21 49 42 46 · jungetthorum@gmail.com
Gravermedhjælpere
Randi Trærup og Trine Lund Hansen

FÆLLES PERSONALE

Organist Helle Kloster
Tlf. 27 12 28 02 · frukloster@gmail.com

Vedr. attester rettes henvendelse til:
Præstesekretær Jette Dalsgaard
Tlf. 96 76 10 44 · jeda@km.dk

Kirkesangere:
Ejgil Holmgaard Pedersen og
Jens Kristian Kristensen

Kirke- og kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen
Tlf. 40 41 78 73 · tfn@km.dk
GLYNGØRE-SÆBY-VILE

Menighedsrådsformand Thorvald Mortensen
Tlf. 24 22 99 22 · 8546thm@sogn.dk

KIRKEBLADET

Redaktionsudvalg:
Jonna Nielsen, Helle Sørensen, Lene Johansen,
Ann Kolding, Susan Aaen, Claus Henry Olsen
og Thomas Frydendal Nielsen (ansv.)

Kirkeværge Pia Laursen · Tlf. 22 13 34 12
Graver Kari Bjorvatn Værden
Tlf. 51 37 37 53 · 8546kav@km.dk
Gravermedhjælpere
Jens Jönson og Tenna R. Sørensen

Deadline: Forslag til stof til næste nummer af
»Folkekirken i Nordsalling« modtages senest
mandag den 29. marts på mail: tfn@km.dk

Kirkesanger Ejgil Holmgaard Pedersen

Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S,

Organist Helle Kloster
Tlf. 27 12 28 02 · frukloster@gmail.com

Besøg kirkerne på nettet
Hjemmesider:
www.fursundkirker.dk
www.glyngorekirke.dk
Facebook:
Glyngøre, Sæby og Vile kirker
Fursund kirker
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FEBRUAR

Lørdag 10.

Selde 10.00 RHA Evt. dåb
Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb

Søndag 11.
1. s. e. påske

Glyngøre 9.00 RHA
Åsted 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA

Lørdag 20.

Fur 10.00 RHA Evt. dåb

Søndag 21.
1. s. i fasten

Fur 9.00 CHO
Glyngøre 10.45 CHO
Åsted 19.00 CHO

Søndag 28.
2. s. i fasten

Thorum 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA
Glyngøre 16.30 SAA

Lørdag 17.

Fur 10.00 RHA Evt. dåb

Søndag 18.
2. s. e. påske

Fur 9.00 CHO
Thorum 10.30 CHO
Vile 10.45 SAA

Onsdag 3.

Glyngløre 17.00 SAA Fyraftensg.

Lørdag 24.

Åsted 10.30 CHO Konfirmation

Lørdag 6.

Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb

Søndag 7.
3. s. i fasten

Selde 10.30 EHJ Dåb
Fur 10.34 RHA
Glyngøre 16.30 RHA

Søndag 25.
3. s. e. påske

Sæby 9.00 RHA
Åsted 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA

Onsdag 10.

Fur 19.00 Salmesangsaften

Fredag 30.
Bededag

Glyngøre 9.00 CHO
Åsted 10.30 CHO Konfirmation
Fur 10.45 RHA

Lørdag 13.

Selde 10.00 CHO Evt. dåb

MAJ

Søndag 14.
Midfaste

Fur 9.00 CHO
Junget 10.30 CHO
Glyngøre 16.30 SAA

Lørdag 1.

Lørdag 20.

Fur 10.00 RHA Evt. dåb

Vile 9.00 SAA Konfirmation
Fur 10.00 RHA Konfirmation
Selde 10.30 CHO Konfirmation
Sæby 11.00 SAA Konfirmation

Søndag 21.
Mariæ
bebudelse

Glyngøre 9.00 CHO
Åsted 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA

Søndag 2.
4. s. e. påske

Glyngøre 10.00 SAA Konfirmation
Junget 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA

Søndag 28.
Palmesøndag

Thorum 10.30 CHO
Glyngøre 10.45 SAA
Fur 10.45 RHA

Tirsdag 4.

Selde 19.00 CHO 4. maj andagt

Onsdag 5.

Fur 17.00 RHA Fyraftensg.

Lørdag 8.

Selde 10.00 CHO Evt. dåb
Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb

Torsdag 1.
Skærtorsdag

Glyngøre 10.45 RHA
Junget 19.00 CHO
Fur 19.00 RHA

Søndag 9.
5. s. e. påske

Fur 9.00 RHA
Åsted 10.30 CHO
Glyngøre10.45 RHA

Fredag 2.
Langfredag

Glyngøre 10.45 SAA
Fur 10.34 RHA
Åsted 16.00 CHO

Torsdag 13.
Kristi
himmelfart

Fur 9.00 CHO
Selde 10.30 CHO
Sæby 10.45 SAA

Søndag 4.
Påskedag

Vile 9.00 SAA
Sæby 10.00 SAA
Selde 10.30 CHO
Fur 10.45 RHA
Glyngøre 11.00 SAA

Lørdag 15.

Fur 10.00 RHA Evt. dåb

Søndag 16.
6. s. e. påske

Thorum 9.00 RHA
Glyngøre 10.45 NN
Fur 10.45 RHA

Mandag 5.
2. påskedag

Thorum 10.30 CHO

Søndag 23.
Pinsedag

Onsdag 7.

Fur 17.00 RHA Fyraftensg.

Selde 10.30 CHO
Vile 10.45 SAA
Fur 10.45 RHA

MARTS

APRIL

Mandag 24. Skive Anlæg 11.00 Fælles gudstj.
2. pinsedag

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

GUDSTJENESTER

