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PRÆSTEN HAR ORDET

Den besværlige glæde
Vi er nu godt i gang med adventsti-
den. Og jeg tror, at adventstiden 
for mange mennesker er en blan-
ding af forskellige følelser og stem-
ninger, lige fra hektisk travlhed til 
stille eftertænksomhed. Dagene er 
korte og mørke, og mange af os 
kan nikke genkendende til en 
stemning af tristhed, selv om vi 
godt ved, at den højtid, som vi 
nærmer os dag for dag, er den høj-
tid, hvor glæden blev født til jor-
den og fandt sin plads blandt men-
nesker. Men problemet er bare, at 
juleglæden ikke altid har noget 
sted at være. Selv om jorden er 
stor, er der ikke plads nok. Josef 
gik fra sted til sted med sin højgra-
vide Maria, for der var ikke plads 

til dem i herberget. Over alt hvor 
de kom frem, var der lukket og låst 
i folks huse. De var uventede og 
uvelkomne.

Julen kan ikke undgås
Det er tankevækkende, at Gud li-
gefrem måtte bryde ind hos os ju-
lenat for at finde et sted at være. 
Måske vil vi indvende, at det er 
noget ganske andet i dag. Nu er vi 
forberedte. Vi ved, at julen kom-
mer hvert år, det er noget vi må 
tage os tid til, uanset hvor travlt vi 
har. For jul bliver det, hvad enten 
vi vil det eller ej. Julen er så fast-
groet i vores kultur, at hvis vi mel-
der os ud af den, ja, så undgår vi 
den ikke alligevel, for den er over-

alt: på vores arbejde, i forretnin-
gerne, i fjernsyn, aviser, blade og i 
hele gadebilledet.
Det har i den grad fået betydning 
for vores liv, at Guds søn kom til 
verden for mere end 2000 år siden 
i skikkelse af et ganske almindeligt 
spædbarn, født af en fattig kvinde i 
en stald på markerne uden for by-
en Bethlehem helt nede i Israel. 
Det siger noget om, at glæden ikke 
er sådan at få bugt med. Den kan 
altid finde et sted at være. Glæden 
venter ikke til at vi er klar til at 
modtage den. Den bryder ind og 
kommer pludseligt og uventet. Og 
hvis glæden bliver afvist pga. travl-
hed eller pladsmangel, så søger 
den andre og måske mere ydmyge 
steder uden den store bevågenhed, 
som det skete i stalden i Bethlehem 
med nogle dyr og hyrder som ene-
ste selskab.

Glæden kan ikke finde hvile
Her hos os så mange århundreder 
senere er der stadig meget, som vil 
forhindre glædens adgang til vores 
liv. »Se, jeg forkynder jer en stor 
glæde« sagde englen, men vi har 
ofte svært ved at få øje på den. 
Mange ting i et levet liv blokerer 
for julens højtid, vi magter ikke at 
finde ind til den, vel netop fordi 
glæden ikke har et sted, hvor den 
kan finde hvile. Pladsen kan være 
fyldt op af så mange andre ting: 
skuffelser, sorg, stress eller ligegyl-
dighed. Vi synes måske slet ikke, at 
vores liv er indrettet til jul – i hvert 
fald ikke sådan, som vi gerne vil 
have det. Vi er ganske enkelt ikke 
parate, fordi en masse ting ikke er i 
orden og på plads.
Alligevel stabler vi en jul på bene-
ne af hensyn til børn og andre 
barnlige sjæle. Det er i alt fald und-
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skyldningen. Hvor ofte hører vi 
ikke, at julen er børnenes fest. Det 
er heldigt, at vi har dem til at bære 
glædens byrder – det er heldigt, at 
den glæde Gud sender julenat ikke 
tager hensyn til, om vi har plads til 
den eller ej. Ja, det er heldigt for os, 
at han ikke ventede på, at der skul-
le blive en plads ledig i herberget.
Med dette vil Gud fortælle os, at 
verden ikke skal blive en anden, 
for at vi kan glæde os, eller for at vi 
kan lade glæden komme til os. 
Verden er som den er. Den har al-
drig været ren idyl, hverken på kej-
ser Augustus’ tid eller nu i dron-
ning Margrethes tid. Englene sang 
og bragte godt budskab. Det bety-
der, at her er godt at være, også når 
englene har forladt os. Verden er 
ikke engleagtig, ligesom den glæ-
de, der kom til jorden julenat, ikke 
er specielt fredelig i betydningen 

hyggelig og afslappende.Julen lo-
ver os ikke, at alt er godt, men den 
lover os, at alt ikke behøver at være 
idyl for at være godt. Det har ikke 
været særlig idyllisk at føde i omgi-
velser, hvor »man ham intet andet 
bød end stald og krybbe, kors og 
død«. Alligevel har vi skabt idyl ud 
af juleevangeliet med romantiske 
billeder af hele sceneriet. Og der-
med har vi været med til at idylli-
sere vores forståelse af glæden som 
noget fuldkomment.

Vi overgiver os til sidst
Glæden er én gang for alle kommet 
til jorden, og den er ikke sådan at 
smide ud igen. Den kræver sin 
plads, om ikke andet som en fjern 
uro, den uro som giver den under-
lige stikken i hjertet, der kan sætte 
sig til gråd. Vi kan fortrænge julen, 
vi kan fnyse hånligt ad den eller 

være ligegyldige over for den, men 
vi kan aldrig kvæle den helt. Jeg 
tror, at vi alle – mere eller mindre 
– kender til julens sære, vemodige 
stemning på grænsen mellem gråd 
og glæde, og som gerne ender 
med, at vi til sidst overgiver os til 
glædens særlige rum.
Barnet i krybben har sat sine spor 
– evighedens glædelige spor, som 
er umulige at udviske.  Kejserens 
spor er langt lettere at glemme og 
udslette.  Hvis ikke det var for jule-
evangeliet, havde mange af os ikke 
husket kejser Au gustus, der jo her 
blot figurerer som en tidsangivelse. 
Men Guds magt går gennem ver-
den til evig tid. I påsken blev glæ-
den igen afvist, ja ikke nok med 
det, den blev slået ihjel og lukket 
inde i en grav med en stor sten for 
indgangen.  Men påskemorgen 
brød glæden ud igen, den insiste-
rede på en plads i vores liv. På den 
måde kan glæden vise sig som en 
stædig og krævende magt, der insi-
sterer på at have plads. Juleglæden 
er ikke nødvendigvis afslappende, 
fredelig og uforpligtende. Den kan 
være både anstrengende og for-
pligtende, fordi den netop kræver 
af os, at vi er nærværende og helt 
til stede i det ufuldkomne liv, vi 
har fået. Så lad os overgive os og 
slutte fred med glæden, så der kan 
blive jul også her hvor vi bor.
God adventstid – og glædelig jul til 
alle. Birgitte Haahr

Julehjælp  i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne
Har du svært ved at se, hvordan 
du skal få råd til at holde jul? El-
ler kender du en familie, som ik-
ke 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 på 
Furvej 31 i Selde (tlf. 97 59 60 40/ 
bhc@km.dk). Ansøgningsfrist er 
den 12. december. 
Vi samler ind til julehjælp ved 
gudstjenester og arrangementer i 

oktober, november og december, 
men man er naturligvis altid vel-
kommen til at give et bidrag. 
Bidrag indsættes på konto 9070 
2600051892, overføres med mo-
bilepay på 124280 eller afleveres 
til sognepræsten.

3



Mændenes morgenbord i Glyngøre 
Den 2. fredag hver måned mødes vi til et lækkert  
morgenbord og hygger fra kl. 9.30 til 11.00. 
Mænd i alle aldre er velkomne. 
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op. 
Pris 20 kr.

Skolekor i Glyngøre
Koret øver med organist Helle Kloster på  
skolen hver tirsdag efter skoletid.

Syng med din baby 

Babysalmesang i Glyngøre kirke starter op igen i januar. 
Velkommen med din baby til sjovt og hyggeligt samvær, 
sang og leg. Tilmelding til organist Helle Kloster på tlf. 27 
12 28 02 som også har datoerne.

Sognets dagligstue i Glyngøre
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue er åbent alle fredage fra kl. 
09.30-11.00, undtagen 2. fredag hver måned. Der serveres formiddagskaffe 
med brød. Medbring gerne håndarbejde, et spil kort eller kom som du er 
– alle er velkomne til en hyggelig formiddag.

Mandags-morgenkaffe i Selde  
Vi inviterer indenfor i Den gamle bank i Selde til hygge, 
rundstykker og kaffe den første mandag hver måned kl. 
10.00. 

Hele Danmarks Familieklub 
Nordsalling-Fur pastorat støtter op om projekt »He-
le Danmarks Familieklub« som holder til i vores lo-
kaler i Selde. ALLE familier fra hele Salling er vel-
komne – og det koster ingenting. Lige nu er tilmel-
dingen åben til den nye familieklub. Vil du høre 
mere, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Rikke 

Berggreen Larsen på mobil 40 41 
78 73. Vi mødes tirsdage i ulige 
uger – der er drop in fra kl. 
16.30, og vi slutter kl. 19.00, efter 
vi har spist aftensmad sammen.

FASTE AKTIVITETER

10. december
14. januar 
11. februar

3. januar 
7. februar

 7. december 
18. januar 
 1. februar 
15. februar

Se også 
side 7
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Herreværelset i Selde   
Herreværelset i Selde mødes den 3. onsdag hver 
måned kl. 11.30-13.00. Vi spiser smørrebrød, 
snakker og hører ofte en lokal fortælling. Tilmel-
ding til kirke- og kulturmedarbejder Rikke Berg-

green Larsen på 40 41 78 73 senest mandagen før vi mødes. Pris 45 kr.

Højskolesang i Selde Kirke  
Sidste torsdag i måneden inviteres du til sangcafé i Selde Kirke 
kl. 19.00. Vi synger kendte og ukendte sange og salmer fra bl.a Højskolesang-
bogen. Torben Snedker ledsager sangene på klaver, og kirkesangeren synger for. 
Der er mulighed for at ønske sine egne yndlingssange. 
Menighedsrådet for Fur sund kirker serverer kaffe og kage.

Strik og hygge 
Der er »Strik og hygge« for flittige hænder onsdag i lige 
uger i Den gamle Bank i Selde kl. 14.00-16.00. Vi strik-
ker til Julehjælpen i Selde, Åsted, Junget og Thorum 
sogne. Garn, strikkepinde og hæklenåle er til rådighed.

FASTE AKTIVITETER

15. december 
19. januar 
16. februar

27. januar 
24. februar

15. december 
12. januar
26. januar
 9. februar
23. februar

Sorggrupper 
i Salling Provsti
Hvis du har svært ved at fi nde fodfæste igen efter 
at have mistet et menneske, der stod dig nær, 
tilbyder folkekirkerne i Salling dig mulighed for at 
deltage i en sorggruppe.

En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med 
andre, som også har prøvet at miste. Her er plads til
at tale om det, der er svært og om alle minderne. 
Her er rum for både smil og tårer.

I en sorggruppe er der tavshedspligt, så du kan
sige, hvad du tænker og føler.

Der kører en gruppe med start forår og efterår.

Det er gratis at deltage.

For nærmere information
Kontakt Margrethe Kristoffersen
Mobil: 26312428 / mail: marg0893@live.dk
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Julekoncert med Gospel Sisters 
Mandag 13. december kl. 19.00 kommer Gospel Sisters til Glyngøre Kirke og giver alle i Nordsalling en 
fantastisk, stemningsfuld og gennemmusikalsk oplevelse. Koncerten er gratis, bare mød op! Der er ca. 175 
pladser.  Arrangeret af alle menighedsråd i Nordsalling.

Mandag 13. december kl. 19.00 i Glyngøre Kirke

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

Gløgg og æbleskiver 
Fredag 10. december kl. 10.00-12.00 serveres der 
gløgg og æbleskiver i Graverhuset i Glyngøre.
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FDF mønstring
Søndag 9. januar afholder FDF Glyngørekred-
sen den årlige mønstring. 

Vi starter med gudstjeneste klokken 16.00 i 
Glyngøre kirke. Efter gudstjenesten går vi i 
samlet flok hen til Glyngøre Skole, hvor vi vil 
spise sammen. Derudover vil der være udde-
ling af årsmærke samt hyggeligt samvær. 

I bedes medbringe service til eget brug. 

Af hensyn til maden er der tilmelding til spis-
ning senest 3. januar til Tove Johansen Abild-
gaard via mail til futterup@hotmail.com eller 
tlf. 61 26 80 93.

Familieklub i Selde
Hele Danmarks Familieklub er en gratis aktivi-
tet, hvor børnefamilier mødes hver anden uge 

og spiser sammen, leger og hygger sig 
og skaber et lokalt netværk. Vi er 
nemlig ikke i tvivl – ingen skal stå 
alene, for vi er bedre sammen. 

Lige nu 
søger vi fle-

re familier til familie-
klubben i Selde. Synes 
du, at det lyder spæn-
dende, så er det måske 
dig, vi søger?

Vi søger frivillige, der vil være med til at plan-
lægge og afholde familieklubben sammen med 
det nuværende team. Det er en skøn mulighed 

for at udvide dit 
netværk og gøre 
en forskel for 
børnefamilier i 
dit lokalområde.
Familieklubben 
mødes tirsdage i 
ulige uger kl. 
16.30-19.00. 
Læs også opsla-
get på side 4.

Spørgsmål? Kontakt Christina på tlf. 29 37 54 88 
eller chv@kfumsoc.dk. 
Tilmeld dig på: heledanmarksfamilieklub.dk Søndag 9. januar kl. 16.00 i Glyngøre Kirke

Vintersangaften
Temaet for aftenen er vinter, og der vil være 
både salmer og sange på programmet, der 
hører til årstiden.

Der vil også være mulighed for at vælge si-
ne egne yndlingssalmer og -sange. 

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

Tirsdag 18. januar kl. 19.00 i Selde Kirke
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Hellig- 
trekongers 

aften  
– vi synger 

julen ud 
Helligtrekongers aften er ju-
lens 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. 

Vi sætter lys i juletræet for sid-
ste gang – kom og vær med til 
at til at synge julen ud. 

Onsdag 5. januar kl. 19.00 i Åsted Kirke

Ikonmaleri
Den meget dygtige og anerkendte ikonmaler Alice 
Skals kommer og underviser to tirsdage i ikonma-
leri.

Kurset er gratis og der er plads til maks. 10 kursi-
ster på holdet. Der er materialer til rådighed.

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Rikke 
Berggreen Larsen på mobil 40 41 78 73.

Pladserne fordeles efter »først til mølle«.

Torsdagene 27. januar og 3. februar kl. 18.30-21.00 i konfirmandstuen i Glyngøre

Eksempel på ikon  
malet af Alice Skals
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Lyset skinner i mørket
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 kyndelmisse en fejring af, at halvdelen af vinteren er gået. Det er en fejring af lysets 
tilbagevenden efter vinterens mørke – en lysfest eller en lysmesse, som den katolske kirke stadig fejrer 
som en helligdag. 

Kom og vær med til at fejre, at lyset så småt  
er ved at vende tilbage. 

Kunsten at  
bevare livsmodet  

trods modgang
Agnete Odgaard-
Jensen fra Thy er 
blevet blind. Hun 
kommer med sit 
meget relevante 
og livsbekræften-
de foredrag, Kun-
sten at bevare livs-
modet trods mod-
gang, onsdag 23. 
februar kl. 14.30 i 
konfirmandstuen 
i Glyngøre.

Pris 30 kr. inkl. 
kaffe og kage.

Onsdag 23. februar kl. 14.30 
i konfirmandstuen i Glyngøre

H. C. Andersens  
vidunderlige,  

men også barske,  
eventyrverden

Onsdag 26. januar kommer Anna Dinesen fra 
Sognehøjskolen i Struer og fortæller om H. C. 

Andersens vid-
underlige, men 
også barske, 
eventyrverden.

Det foregår i 
konf irmand-
stuen i Glyng-
øre og koster 
30 kr. inkl. kaf-
fe og kage.

Onsdag 26. januar kl. 14.30 - ca. 16.15 
i konfirmandstuen i Glyngøre

Onsdag 2. februar kl. 19.00 i Thorum Kirke
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INDRE MISSION I NORDSALLING

 DECEMBER
02.  Adventsmøde ved Villy Holm Pedersen, 

Brønderslev.
03. S klub kl. 18.00. 
09.  Juleafslutning med fællesspisning kl. 18.30. 

Claus Henry Olsen, Skive, fortæller  
julehistorie og der er bogsalg.

 JANUAR
06.  Hellig trekongers gudstjeneste kl. 19.00.  

Kaffe i missionshuset. 
07.  S klub kl. 18.00.
10 -11/13-14. Evangelisk Alliances Bedeuge.
20.  Bibelundervisning. Daniels bog kap. 9.  

v. Claus Henry Olsen.
27. Generalforsamling.

 FEBRUAR
03.  Møde v. missionær Henrik S. Jørgensen, 

Dragstrup.
04. S klub kl. 18.00.
10.  Bibelundervisning. Daniels bog kap. 10.  

v. Steen Sunesen, Lødderup. 

17. Vinterferie.
22 -23-24. Møderække v. Heri Elttør, Aulum og 
Simon Nielsen, Hvide Sande.

 MARTS
03.  Møde v. Carsten Dalgaard Hansen, Hellig 

Kors Kloster.
04. S klub. 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 kl. 18.00-19.30. i Durup Missionshus.

SIDEN SIDST

I Selde-Åsted-Junget-Thorum sogne

DØBTE
Alvin Kaptain, Selde

Signe Zumbusch, Selde
Karl Emil Kristensen, Selde

 BEGRAVEDE
Kim Damgaard Jensen, Selde

Knud Heinrich Johansen, Åsted

KIRKEBIL
Kan anvendes til alle gudstjenester og arrangementer i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne. 

Ring dagen før til Skive Minibusser, tlf.  97 53 53 11.
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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. 40 51 52 24
Junget:  Karsten Brunsgaard · Tlf. 23 41 23 62
Thorum:  Rikard Kristensen · Tlf. 20 43 39 62

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, Susan Aaen, Birgitte Haahr,  
Arne Holmgaard
Deadline: Forslag til stof til næste nummer af 
»(Nyt fra) Folkekirken i Nordsalling-Fur« 
modtages senest mandag den 10. januar 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

DECEMBER
Søndag 12.
3. s. i advent

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

Torsdag 16. Glyngøre 10.00 CHO Børnehavejul
Fredag 17. Selde 8.00 BHC Skole-/børnehavejul

Fur 10.00 CHO Skoleafslutning
Glyngøre 11.00 ARHO Skolejul

Søndag 19.
4. s. i advent

Fur 9.00 BHC
Thorum 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 CHO

Fredag 24.
Juleaften

Glyngøre 13.00 CHO + 16.30 SAA
Åsted 13.00 BHC
Selde 14.00 BHC
Vile 14.15 ARHO
Thorum 15.00 BHC
Sæby 15.30 ARHO
Fur 15.30 CHO
Junget 16.00 BHC

Lørdag 25.
Juledag

Selde 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 ARHO
Fur 10.45 CHO

Søndag 26.
Julesøndag

Fur 10.45 CHO
Glyngøre 16.00 CHO

Fredag 31.
Nytårsaften

Thorum 14.30 BHC
Glyngøre 15.00 ARHO

JANUAR
Lørdag 1.
Nytårsdag

Fur 14.00 CHO

Søndag 2.
Helligtrekonger

Junget 9.00 BHC
Glyngøre 10.45 BHC
Fur 10.45 CHO

Onsdag 5.
Helligtrekon- 
gers aften

Glyngøre 17.00 SAA Fyraftensgudstj.
Fur 17.00 CHO Fyraftenssang
Åsted 19.00 BHC

Lørdag 8. Glyngøre 11.00 Evt. dåb
Søndag 9.
1. s. e. h3k

Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO
Glyngøre 16.00 SAA 
Nytårsmønstring

Lørdag 15. Selde 10.00 BHC Evt. dåb
Fur 11.30 CHO Evt. dåb

Søndag 16.
2. s. e. h3k

Thorum 9.00 BHC
Glyngøre 10.45 BHC
Fur 19.00 BHC

Søndag 23.
3. s. e. h3k

Fur 9.00 CHO
Åsted 10.30 CHO
Glyngøre 10.45 SAA

Søndag 30.
4. s. e. h3k

Selde 9.00 CHO
Fur 10.45 CHO
Glyngøre 16.00 CHO

FEBRUAR
Onsdag 2. Glyngøre 17.00 SAA Fyraftensgudstj.

Fur 17.00 NN Fyraftenssang
Thorum 19.00 BHC Kyndelmisse

Lørdag 5. Glyngøre 11.00 NN Evt. dåb
Søndag 6.
S. s. e. h3k

Glyngøre 9.00 NN
Junget 10.30 BHC
Fur 10.45 NN

Lørdag 12. Selde 11.00 BHC Evt. dåb
Søndag 13.
Septuagesima

Åsted 9.00 BHC
Glyngøre 10.45 BHC
Fur 10.45 NN

Lørdag 19. Fur 10.00 BHC Evt. dåb
Søndag 20.
Seksagesima

Fur 9.00 BHC
Selde 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 SAA

Søndag 27.
Fastelavn

Thorum 10.30 BHC
Fur 13.30 NN Familiegudstjeneste
Glyngøre 14.00 BHC

GLYNGØRE ÆLDRECENTER
Tirsdag 7. december 10.30 CHO
Tirsdag 4. januar 10.00 CHO
Tirsdag 1. februar 10.00 NN
SELDE ÆLDRECENTER
Tirsdag 14. december 14.30 BHC
Tirsdag 21. december 14.30 BHC Julegudstj.
Tirdag 11. januar 14.30 BHC
Tirsdag 8. februar 14.30 BHC
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