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PRÆSTEN HAR ORDET

Himmelsk
Den første søndag i november er 
Alle Helgens dag, hvor vi mindes 
vore døde, og i mange kirker læser 
man navnene højt på dem, der er 
gået bort det sidste år. Jeg har der-
for valgt at skrive lidt om, hvordan 
der er på den anden side.

Hvordan er der i Himlen
I populære tegnefilm som Coco 
ligner Himlen jorden. De, der var 
generte på jorden, er generte i 
Himlen, de, der var onde, er stadig 
onde, de nærtagende er nærtagen-
de osv. 

Heldigvis er det ikke sådan i den 
ægte Himmel, for så ville Himlen 
ikke være himmelsk; men det 
modsatte. Vi kunne fx ikke stole 
på, at vores kære havde det godt på 
den anden side, for de, der var efter 
dem og gjorde livet svært for dem 
her på jorden, ville stadig kunne 
være efter dem og gøre livet svært 
for dem i Himlen. Og når vi selv 
kom derop, kunne vi gå i en evig 
frygt for at blive straffet for det, vi 

havde gjort på jorden og siden var 
fortsat med i Himlen.

Hvis det skal være himmelsk på 
den anden side, må vi først have 
gjort livets regnskab op og have 
fået tilgivelse for det, vi bedrev på 
jorden, og vi skal have et nyt sind 
og et nyt hjerte, så vi bliver him-
melske at leve sammen med. Og 
det samme gælder for alle dem, vi 
skal leve sammen med.

Det kan vi få, fordi Jesus levede, 
led og døde for os. Han tog den 
straf, vi kan frygte for på den an-
den side, og hans død var stærk 
nok til at rense os og give os et nyt 
hjerte. Han er Guds garanti for, at 
Himlen er himmelsk.

Gensynet
Jesus refererer flere steder til, at vi 
vil kunne genkende hinanden i 
Himlen, selv om vi vil være for-
vandlede og have fået en ny krop. 
De blinde vil se igen, de lamme vil 
gå, og alle de glæder, der er ved en 
krop, vil vi kunne nyde i fuldt mål, 
så vi kan lugte, smage og ikke 
mindst kunne mærke hinanden, 
når vi omfavner hinanden. Hvor-
dan genkendelsen vil være, ved jeg 
ikke; men det bliver måske på 
stemmen, ligesom Maria Magda-
lene genkendte Jesus på hans stem-
me efter opstandelsen.

Jens Bisgaard

Dog jeg tror, af dine vunder 
væld udsprang til stort vidunder, 
mægtigt til hver sten at vælte, 
til isbjerge selv at smelte, 
til at tvætte hjertet rent.

Skæres for den sorte stær 
skal da øjne mange, 
døve øren fjern og nær 
høre frydesange! 
Som en hind da springer halt, 
stammer, som for målløs gjaldt, 
løfter klart sin stemme.
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DET SKER I SOGNENE

Tante Andante
De små synger med de grå. Områdets ældre 
bydes til en sjov formiddag i Glyngøre Kirke, 
hvor vuggestuebørn synger og leger med Tante 
Andante. 
Velkommen til et 
rundstykke og en 
kop kaffe. Ingen 
tilmelding, mød 
ba re op. 

Onsdagene 29. september, 10. november og  
8. december kl. 9.00 i Glyngøre Kirke

Onsdag 13. oktober kl. 19.00 i Åsted Kirke

Nu falmer skoven
Træernes blade bliver gule og markerne er 
stubbede. Det er igen tid til at samles inden 
døre, og det vil vi gøre til en sangaften. 
Temaet er naturligvis høst og 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! 

Minikonfirmander  
i Selde, Åsted, 

Junget og Thorum  
I år begynder minikonfirmandundervisnin-
gen i Selde kirke tirsdag 26. oktober, og forlø-
bet varer seks tirsdage. Det foregår efter skole, 
og jeg henter børnene på skolen og følger dem 
tilbage igen efter en god times tid.
Alle, som går i 3. og 4. klasse og bor i Selde, 
Åsted, Junget eller Thorum sogne er meget vel-
komne. De børn, der har været med før, er og-
så meget velkomne.
Forløbet slutter med en børnegudstjeneste og 
efterfølgende spisning søndag 5. december kl. 
17.00-18.30 i Selde Kirke. Her må børnene me-
get gerne tage deres forældre, søskende og 
bedsteforældre med.
Tilmelding til mig på bhc@km.dk eller ring/
sms til 26 21 84 82 senest 20. oktober. Jeg glæ-
der mig meget til at se jer!

Sognepræst Birgitte Haahr

Første gang tirsdag 26. oktober
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Syng med din baby 
Babysalmesang i Glyngøre Kirke onsdage kl. 10.
Velkommen med din baby til sjovt og hyggeligt 
samvær, sang og leg. 
Tilmelding til Helle Kloster på tlf. 27 12 28 02.

Onsdage kl. 10.00 i Glyngøre Kirke

DET SKER I SOGNENE

Et levet liv  
set i bakspejlet

Fra roehakker over sprogofficer til højskole-
forstander og tv-direktør, pensionist og ende-
lig sognepræst.

Tidligere direktør for Tv MidtVest Ivar Brænd-
gaard kommer til Selde og fortæller om sit al-
sidige liv fra barndommen i Thy og til nu. Kom 
og vær med til en spændende og munter aften 
med fortællinger og oplevelser. 

Der serveres kaffe og kage.

Tirsdag 2. november kl. 19.00 i Selde Kirke

Bibel i børnehøjde
Igen i år er der Bibel i Børnehøjde, som er et til-
bud til børn i førskolealderen samt 0. klasse. 
Til 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 
27. oktober kl. 14.00-15.00, og forløbet varer 
fem onsdage. Jeg henter børnene på skolen og i 
børnehaven, og følger dem tilbage igen bagefter. 
De børn, der har været med før, er også meget 
velkomne.
Der er tilmelding til mig på bhc@km.dk eller 
ring/sms til 26 21 84 82 senest 20. oktober. Jeg 
glæder mig meget til at se jer!

Sognepræst  
Birgitte  
Haahr

Første gang onsdag 27. oktober  
kl. 14.00 i Selde Kirke

Fra præstekanal  
til den mest populære 

tv-kanal
Onsdag 27. oktober kl. 
14.30 holder Ivar Brænd-
gaard 2. del af sit spænden-
de foredrag i konfirmand-
stuen i Glyngøre.
Der serveres kaffe og kage. 
Pris: 30 kr. 

Onsdag 27. oktober kl. 14.30  
i konfirmandstuen, Glyngøre

4



Juledekorationer
Igen i år vil Tenna give gode ideer og fif til ju-
ledekorationer. Du medbringer selv lys, fade/
skåle og specielle ting til dekorationen.

Tirsdag 23. november kl. 15.00-17.00  
i konfirmandstuen, Glyngøre

Advent i ord og toner 
Mød op til sogneeftermiddag i konfirmand-
stuen i Glyngøre, hvor Helle Kloster og Rikke 
Berggreen sammen vil give os et par hyggelige 
timer. Pris: 30 kr. Vi ses!

Onsdag 24. november kl. 14.30 
i konfirmandstuen, Glyngøre

Konfirmand- 
indskrivning

Efteråret står for døren, og nu er det tid til at 
indskrive årets konfirmander. 
Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag 
efter efterårsferien i Selde Kirke kl. 8.15. 
Hvis man gerne vil konfirmeres i 2022 og bor i 
Selde, Åsted, Junget eller Thorum sogne, skal 
man tilmelde sig på borger.dk (der er link på 
Folkekirken.dk) eller kontakte mig på bhc@
km.dk / 26 21 84 82.

Sognepræst Birgitte Haahr 

DET SKER I SOGNENE

Musikalsk foredrag om 
Bent Fabricius Bjerre

Onsdag 29. 
september 
kan du ople- 
ve Hen ning 
Baa de, som 
med ord  
og musik 
fortæller  
om Bent 
Fabricius 
Bjerre. 
Det foregår  
i konfir-
mandstuen i 
Glyngøre og 
koster 30 kr.
Der serveres 
kaffe og 
kage.

Onsdag 29. september kl. 14.30  
i konfirmandstuen, Glyngøre
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DET SKER I SOGNENE

Herreværelset 
Herreværelset slår dørene op i »Den gamle 
Bank« i Selde til et par timers hyggeligt samvær 
for mænd over en frokost. 
Pris: 45 kr. pr. person.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder på 
tlf. 40 41 78 73.

Den 3. onsdag hver måned kl. 11.30-13.00: 20. oktober, 17. november og 15. december

Førstehjælp til din  
adventskrans! 

Har du lyst til at prøve at binde din egen ad-
ventskrans, men ved du ikke helt, hvordan du 
skal gribe det an? Eller har du brug for inspira-
tion til en fin juledekoration? 
Kom til dekorationsværkstedet, hvor vores dyg-
tige gravermedhjælpere Tenna, Trine og Randi 
står klar til at hjælpe. 
Der er halmkranse, gran og ler til rådighed, og 
der er et kalenderlys til alle børn. Medbring selv 
lys og særlig pynt. Der vil være kaffe på kanden.

Torsdag 25. november kl. 15.00-17.00 
i Banken i Selde

Lysets sange 
og salmer

December er årets mørkeste måned udenfor, 
men inde i kirken tændes forventningens lys.
Adventstiden byder på mange fine salmer og 
sange og fortællinger, som leder tankerne hen 
mod julens glæde. 
Vi har brug for lyset i den mørke tid, og derfor 
vil vi samles til en aften, hvos vi skal høre for-
tællinger og synge sange og salmer, som hører 
adventstiden til. 
Komponist og or-
ganist i Haderup 
og Feldborg sog-
ne, Natalia Jes-
persen, kommer 
og spiller for os.

Onsdag 1. december kl. 19.00  
i Thorum Kirke

Efterfølgende 

serveres æbleskiver 

i forsamlingshuset
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DET SKER I SOGNENE

Mændenes morgenbord
Morgenbordet dækkes atter i kon- 
firmandstuen i Glyngøre den an- 
den fredag i måneden kl. 9.30,  
og mænd i alle aldre bydes  
ind til hyggeligt samvær  
omkring formiddagskaffen. 
Tilmelding ikke nødvendigt.
Pris: 20 kr. pr. person.

Strik og kaffe
Onsdag i lige uger mødes en gruppe flittige 
hænder til strik og kaffe i »Den gamle Bank« i 
Selde. Der strikkes til julehjælpen i Selde, 
Åsted, Junget og Thorum sogne. 

Vi mødes kl. 14.00 og strikker til kl. 16.00 med 
en indlagt kaffe- og kagepause. 

Sognets dagligstue
Menighedsrådet i Glyngøre, Sæby og Vile sog-
ne byder atter indenfor til sognets dagligstue i 
Glyngøre Konfirmandstue. 

Første gang i efteråret er fredag den 3. septem-
ber fra kl. 9.30-11.00 og herefter foregår det 
hver fredag, med undtagelse af de fredage der 
er Mændenes morgenbord og i ferier o.l.

Alle er velkomne til et par timers hygge med 
håndarbejde, spil m.v. 

Minikonfirmand- 
undervisning i Glyngøre
Minikonfirmandundervisning tilbydes elever i 
3. klasse. 
Vi har undervisning om onsdagen fra kl. 13.30 i 
henholdsvis konfirmandstuen og i kirken i 
Glyngøre. Undervisere er Claus Henry Olsen og 
Helle Kloster. 

Kor
Kirkekoret øver om tirsdagen på Glyngøre Skole 
kl. 13.30. For børn fra 3. til 6. klasse. 
Velkommen til sangundervisning, rytmelære og 
et musikalsk fællesskab. Korleder: Helle Kloster.
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DET SKER I SOGNENE

Julekoncert med Gospel Sisters 
Du kan godt allerede nu begynde at glæde dig. Mandag 13. december kl. 19.00 kommer Gospel Sisters til 
Glyngøre Kirke og giver alle i Nordsalling en fantastisk, stemningsfuld og gennemmusikalsk oplevelse. 

Mandag 13. december kl. 19.00 i Glyngøre Kirke

Fredag 10. december kl. 10.00-12.00  
i Graverhuset, Glyngøre

Gløgg og  
æbleskiver 

Sæt allerede nu X i kalenderen. 
Fredag 10. december kl. 10.00-
12.00 serveres der gløgg og æble-
skiver i Graverhuset i Glyngøre.

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. Ansøgnings-
skemaer udleveres hos Claus Henry Olsen (kontakt 97 
59 60 40 eller cho@cho.dk).

Ansøgningsfrist er den 7. december. Vi samler ind til ju-
lehjælp ved gudstjenester og arrangementer i oktober, 
november 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 Claus Henry Olsen.

8



Ny Kirke- og Kulturmedarbejder 
i Nordsalling Pastorat
Mit navn er Rikke Berggreen Larsen, jeg er 44 år og 
bor i Glyngøre med min mand og vores 3 store børn. 
Det er med stor glæde, masser af ideer og motivatio-
nen i top, at jeg har overtaget stillingen som Kirke-og 
Kulturmedarbejder efter Thomas Frydendal Nielsen. 
De sidste 12 år har jeg været lærer, og har arbejdet i 
både Friskole og Folkeskole. Inden da sejlede jeg som 
navigatør på A.P. Møller Mærsks tankskibe.

Jeg glæder mig til at møde jer allesammen til nogle af 
sognenes mange aktiviteter, ligesom I er meget vel-
komne i mine lokaler ved siden af Brugsen i Selde.
Går du selv med en god ide til en Kirke-Kulturel akti-
vitet eller oplevelse her i vores eget nærområde, så 
kontakt mig på 40 41 78 73 så vil jeg undersøge mulig-
hederne.

PERSONALENYT

Fordeling af præsteopgaver 
Arne Holmgaard overtager indtil årsskiftet Susan Aaens præsteopgaver i Glyngøre – Sæby – Vile sogne. 
Susan vil i denne periode udelukkende koncentrere sig om opgaver, der hører til provsteembedet. 
Claus Henry Olsen er konstitueret på Fur og i Glyngøre, indtil ny præst tiltræder stillingen.

Vild med vilje
På Sæby Kirkegård ønsker 
vi at tilbagebringe den gode 
gamle blomstereng til glæ-
de for vores insekter, som 
desværre er på stærk tilba-
gegang. Vi forventer ikke et 
væld af blomster i år, men vi 
glæder os til at følge udvik-
lingen af både blomster og 
insekter de næste mange år. 

Gartnerne i G-S-V
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INDRE MISSION I NORDSALLING

 SEPTEMBER
02.  Bibelundervisning, Daniels bog kap. 6.  

Pastor Steen Sunesen.
07.-09.  Time Out Kildeborg.
16. Høstfest, pastor Per Toftdahl, Vildbjerg.
23.  Missionær Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg.
30.   Missionær Birthe Mikkelsen  

(Hvordan finde Guds vej).

 OKTOBER
07.   Bibelundervisning, Daniel 7.  

Pastor Jesper Hornstrup.
14.  Digitalt møde.
21.  Efterårsferie.
28.   Martin Karyo Bentsen, præst i Oase kirken, 

Herning.

 NOVEMBER
06.   (Efterårsmøde lørdag) i Durup, Mikkel 

Søtbæk Lolland.
11.  Retten til Liv. Pastor Orla Villekjær, Skjern.
18.   Bibelundervisning, Daniel 8. Pastor Østerby 

Jørgensen.

25.   Sømandsfest v. sømandsmissionær Peer Jerup.

 DECEMBER
02.   Adventsmøde, Villy Holm Pedersen, 

Brønderslev.
09.  Juleafslutning. Fællesspisning kl. 18.00.

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
Hver onsdag fra kl. 18.00 til 19.30. i Durup Missi-
onshus.

SIDEN SIDST
I Selde-Åsted-Junget-Thorum sogne

DØBTE
Johan Skov Justesen

Wolfgang Sofus Søballe Zumbusch
Koda Norman Pedersen

 VIEDE
Janne Vibeke Sewell Stjernholm &  

Peter Stjernholm

 BEGRAVEDE
Svend Aage Jensen

Henny Hougaard

GUDSTJENESTER PÅ
ÆLDRECENTRE

OKTOBER
Tirsdag 5. Glyngøre Ældrecenter 10.30 CHO

Tirsdag 12. Selde Ældrecenter 14.30 BHC

NOVEMBER
Tirsdag 2. Glyngøre Ældrecenter 10.30 CHO

Tirsdag 9. Selde Ældrecenter 14.30 ARHO
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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  
Tlf. 97 59 60 40 · bhc@km.dk

Konst. sognepræst Claus Henry Olsen 
Tlf. 97 59 30 63 · chol@km.dk

Sognepræst Arne Holmgaard 
Tlf. 29 87 20 52 · arho@km.dk

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

 FÆLLES PERSONALE

Kirke- og kulturmedarbejder Rikke Berggreen
Tlf. 40 41 78 73 · ribla@km.dk

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

 GLYNGØRE-SÆBY-VILE

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

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

Kirkesanger Ejgil Holmgaard Pedersen

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

 SELDE-ÅSTED-JUNGET-THORUM

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

Gravere:
Peter Kristensen, Selde og Åsted
Tlf. 21 75 48 15 · graver@fursundkirker.dk
Jens Kristian Kristensen, Junget og Thorum
Tlf. 21 49 42 46 · jungetthorum@gmail.com

Gravermedhjælpere 
Randi Trærup og Trine Lund Hansen

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

Kirkesangere: 
Ejgil Holmgaard Pedersen og  
Jens Kristian Kristensen

KIRKEBLADET

Redaktionsudvalg: 
Jonna Nielsen, Helle Sørensen, Lene Bonde, 
Ann Kolding, Claus Henry Olsen, Birgitte 
Haahr, Arne Holmgaard
Deadline: Forslag til stof til næste nummer af 
»Folkekirken i Nordsalling« modtages senest 
mandag den 11. oktober på mail: 
ribla@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

SAA = Susan Aaen – CHO = Claus Henry Olsen 
AH = Arne Holmgaard – BHC = Birgitte Haahr  

OKTOBER
Lørdag 2. Glyngøre 11.00 BHC Evt. dåb
Søndag 3.
18. s. e. trin.

Fur 9.00 BHC
Selde 10.30 BHC

Onsdag 6. Glyngøre 17.00 CHO
Fyraftensgudstjeneste med  
minikonfirmander

Lørdag 9. Selde 10.00 BHC Dåb
Søndag 10.
19. s. e. trin.

Fur 9.00 CHO
Junget 10.30 ARHO
Glyngøre 10.45 CHO

Lørdag 16. Fur 10.00 CHO Evt. dåb
Søndag 17.
20. s. e. trin.

Thorum 9.00 BHC
Glyngøre 10.45 BHC
Fur 10.45 CHO

Søndag 24.
21. s. e. trin.

Fur 9.00 CHO
Selde 10.30 CHO
Glyngøre 10.45 ARHO

Søndag 31.
22. s. e. trin.

Åsted 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO
Glyngøre 16.00 CHO

NOVEMBER
Onsdag 3. Glyngøre 17.00 ARHO

Fyraftensgudstjeneste
Fur 17.00 CHO
Fyraftensgudstjeneste

Lørdag 6. Glyngøre 11.00 ARHO Evt. dåb
Søndag 7.
Alle Helgen

Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO 
Glyngøre 17.00 ARHO
Thorum 19.00 BHC

Lørdag 13. Selde 10.00 BHC Evt. dåb
Fur 10.00 CHO Evt. dåb

Søndag 14.
24. s. e. trin.

Fur 9.00 ARHO
Junget 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 ARHO

Søndag 21.
Sidste s. i 
kirkeåret

Åsted 9.00 CHO
Fur 10.45 CHO
Glyngøre 16.00 CHO

Søndag 28.
1. s. i advent

Fur 9.00 CHO
Selde 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 CHO

DECEMBER
Søndag 5.
2. s. i advent

Thorum 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 ARHO
Fur 10.45 CHO

Søndag 12.
3. s. i advent

Junget 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 ARHO
Fur 14.00 CHO Vi synger julen ind


