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PRÆSTEN HAR ORDET

Glimt fra det
fantastiske Etiopien!
Af Arne
Holmgaard,
konstitueret
sognepræst

Jeg har boet og arbejdet i Etiopien
ca. 12 år inden for perioden 19842016. Der oplevede jeg mange fantastiske ting, både personligt og
arbejdsmæssigt.
ET HELT SÆRLIGT 		
OG FANTASTISK LAND!

Allerførst. Kulturelt er Etiopien et
helt særligt land. Det er på mange
måder helt anderledes end andre
afrikanske lande. Det har aldrig
været koloni, og det har en ortodoks kirke, der går tilbage til
300-tallet. Landet er et bjergland,
hvor de fleste mennesker lever
1500-2500 m over havets overflade. Så jeg har ikke levet i tropevarme. Og så er der maden. Min livret
er etiopisk mad. Og kaffen elsker
jeg. Den bedste kaffe i verden bliver serveret hos de lokale, som selv
har dyrket kaffen.
Men det altoverskyggende er den
vækst, der har fundet sted i Meka-

ne Yesus kirken, som jeg arbejdede
i. Kirken blev selvstændig i 1959
med dengang 20.000 medlemmer.
I dag næsten 63 år senere har kirken over 10 millioner medlemmer
og er verdens største evangelisklutherske kirke (samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke).

At tjene det
hele menneske...
BEFRIELSEN I JESUS KRISTUS

Det helt naturlige spørgsmål er
selvfølgelig. Hvordan kan det gå
til, at en kirke kan vokse så meget
så hurtigt? Det ville være nærliggende at svare. Fordi der har været
nogle dygtige udenlandske missionærer og nogle ivrige etiopiske
evangelister. Det har der også. Der
har i hvert fald været nogle meget
ivrige etiopiske evangelister. Det
har jeg selv set. Men hvis ikke Gud
havde virket med sin Ånd, var der
ingen vækst sket.
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Jeg vil gerne pege på nogle andre
årsager til kirkens vækst. En af de
allervigtigste årsager til kirkens
vækst er, at mennesker gennem
troen på Jesus Kristus er blevet befriet fra at leve i frygt for onde
åndsmagter. Ja, mennesker er blevet befriet fra onde ånders indflydelse på deres liv. Jesus Kristus har
sat dem fri, sådan som vi også læser om, at Jesus gjorde, da han levede her på jorden.
TJEN DET HELE MENNESKE

Noget andet, som har præget kirkens arbejde, er målet om at tjene
hele mennesket. Forkyndelsen af
evangeliet og hjælp til mennesker
gennem sygepleje og andet udviklingsarbejde har hele vejen igennem gået hånd i hånd. Kirkens
motto er nemlig: »Serving the
whole man« dvs. »At tjene det hele
menneske«. Ved at kirken har arbejdet efter det motto, har mange
mennesker set Guds kærlighed i
konkret handling. Sidste gang vi
var af sted arbejdede min kone, Inger, i et projekt under mottoet:
Styrk Etiopiens kvinder!

PRÆSTEN HAR ORDET
KOORDINATOR 			
OG UNDERVISER

Hvad har min rolle så ellers været?
Jeg har i et lille hjørne af arbejdet
fungeret som koordinator af evangeliseringsarbejde og som underviser af lokale ledere i kirken. Jeg
har undervist både præster, evangelister og menighedsrådsmedlemmer på lokale bibelskoler og
ved kurser ude blandt folk.
Mange menigheder havde i lang
tid ingen fast præst og nogle gange
knap nok en evangelist, der besøgte dem, så det var de lokale ledere
på stedet, der stod for gudstjenester og andet arbejde. At kirken
har været og stadig på mange måder er en lægmandskirke har helt
sikkert også bidraget til kirkens
store vækst.
At situationen var sådan betød, at
man mange steder på landet meget
gerne ville have besøg af mig og
andre ledere i kirken. Nogle af mine allerbedste oplevelser i Etiopien
var netop at komme ud og besøge
mennesker langt ude på landet.
Nogle gange var det så langt ude, at
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det tog en time eller 2 at gå det sidste stykke, efter at vi måske havde
kørt en 2-3 timer i bil. Disse fattige
mennesker modtog os med åbne
arme og serverede det bedste mad
de havde for os. Det var fantastisk.
Inger og jeg har oplevet at få hyttens bedste seng stillet til rådighed.
Fantastisk, selvom den var fuld af
lopper og væggedyr.

GUD ALENE ÆREN!

Jeg kunne fortælle meget andet.
Det har været en kæmpe berigelse
at leve og arbejde i Etiopien, selvom vi også har oplevet mange tunge ting, som f.eks. dyb fattigdom
og krig.
Efter disse få glimt er der kun tilbage at sige. Gud alene æren!!
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Fælles kirkeblad

for Nordsalling-Fur Pastorat
Kirkebladet har denne gang otte smukke kirker til at pryde forsiden. Kirkerne er et
vartegn i hver deres sogn, og tilsammen er de en fin illustration på Nordsalling-Fur
Pastorat, som også er betegnelsen for Glyngøre, Sæby, Vile, Selde, Åsted, Junget, Thorum og Fur sogne. Der er et stort og godt samarbejde på tværs af sognene, og mange aktiviteter kan
have interesse ud over de sogne, som de foregår i. Derfor har menighedsrådene i Nordsalling-Fur Pastorat
besluttet, at vi fremadrettet vil lave et fælles kirkeblad, som kan være med til at binde tråde i det fællesskab,
som er mellem sognene.
|
April · Maj
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Kirkebladet har samme format som tidligere, men papirkvaliteten er mere miljøvenlig. Indholdsmæssigt
vil der som altid være en oversigt over gudstjenester og faste aktiviteter, ligesom de forskellige arrangementer i sognene vil blive annonceret i bladene. Det er vores store ønske, at kirkebladet, som udkommer
fire gange årligt, bliver til glæde og gavn for alle i sognene.
Lene Bonde
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Hilsen fra Fur
Det er med stor glæde, at vi ser frem til at kunne byde vores nye præst, Sofie Skamris Pedersen og hendes
familie velkommen i Fur Præstegård, efter en lang og spændende periode med møder, prøveprædikener
og samtaler. Vi er sikre på, at Sofie vil føle sig velkommen i det nye embede på Fur og i Glyngøre, og vi ser
frem til, sammen med jer, at modtage hele familien i Ø-livet på Fur.
I nytårsgave har organisterne fået en ny og længe ønsket orgelbænk, der kan justeres elektrisk i højden.
Også kirkegængerne kan se frem til at sidde bedre, når de sætter sig i »Åsted Sogn«, som rummet bagerst
i kirken kaldes. Vi har nemlig bestilt nye flotte stole, som vi får glæde af både til kirkekaffe og til de tjenester
i kirken, hvor vi er rigtig mange.
Og så glæder vi os til snart at invitere jer alle til menighedsmøde, hvor vi fortæller om arbejdet i menighedsrådet, som vi efterfølgende drøfter for sammen at se ind i det nye år.
Med ønske om et dejligt forår
Stefan Frøkjær-Jensen Fur Menighedsråd

Nyt fra Glyngøre, Sæby, Vile
Nu er det efterhånden 2 år siden, at vi hørte om Corona for første gang, og vores dagligdag/verden har
været forandret lige siden. Der er også kommet mange nye ord til, eller ord som lige pludselig er blevet
vigtige bl.a. coronapas, test, isolation, arealkrav osv. osv.
Og lige ordet arealkrav har haft noget at sige i forhold til at kunne komme i kirke. Jeg bor i Grynderup og
hører til Sæby sogn. Det er en lille fin kirke, som vi er stolte af. I forvejen er den kun åben til højtiderne og
til andre kirkelige handlinger, men pga. corona og dens opblussen i efterårs- og vintermånederne har det i
de sidste 2 år ikke været muligt at komme i kirken juleaften. Det er ellers der, vi mødes med vores venner
og naboer til jul. Vi møder spændte op, for det er altid spændende at høre, hvad Susan har fundet på til
denne julegudstjeneste. Bagefter plejer vi at samles lidt udenfor, så vi kan ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Det savner vi, og vi håber, at 2022 bliver året, hvor vi kommer ud af kløerne på Corona, og at vi igen
får mulighed for at komme til gudstjeneste i vores egen lille kirke i Sæby.
						
Ann Kolding

Frivillighed i Sognet Selde, Åsted, Junget, Thorum
Tiden siden coronagenåbning, har været præget af, at der igen er kommet gang i aktiviteter båret af frivillige. En genåbning, der har givet anledning til overvejelser om, hvilken betydning det får for vore frivillige
og deres arbejde. Frivillighedsopgaverne er blevet løftet. Det frivillige arbejde er kommet i gang igen.
Strikkeklubben, hvor mange mødes og strikker, snakker og hygger. De strikkede ting bliver uddelt i forbindelse med julehjælpen og resten i andre sammenhænge bl.a. til mødrehjælpen.
Familieklubben Salling er igen startet. Lysten til at deltage er så stor, at skal flere nye med, vil de blive skrevet på venteliste. I Familieklubben er pastoratets kirke- og kulturmedarbejder sammen med frivillige en
fast del at teamet. Familieklubben er for hele Nordsalling pastorat.
Andre frivillige bruger tid på at arrangere sangaftener i Selde kirke en gang om måneden. Her synges fra
højskolesangbogen og fortælles om sanges oprindelse. Menighedsrådet sætter stor pris på det frivillige
engagement, og der er altid plads til nye tiltag.
Gert Primdahl - formand Selde, Åsted, Junget, Thorum MHR
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VELKOMMEN TIL

En hilsen fra
vores nye præst Sofie
Af Sofie
Skamris
Pedersen,
sognepræst

Når knopperne sprænges og bladene grønnes, kommer der igen liv
i Furs smukke præstegård. Jeg har
nemlig været så heldig, at menighedsrådene i Nordsalling-Fur Pastorat har valgt mig som ny præst
med bopæl på Fur. Det er jeg meget beæret over, og jeg glæder mig
meget!
Jeg er 38 år og har en baggrund
som journalist uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus. Efter
endt uddannelse arbejdede jeg for
DR Nyheder. Men jeg savnede at
have god tid til at tale med de mennesker, jeg skulle interviewe, og

ofte havde jeg en oplevelse af, at jeg
kom til at forkorte og forsimple deres livshistorier, svære oplevelser
og dilemmaer, når jeg skulle vinkle
dem til en nyhedshistorie. Derfor
så jeg pludselig på mine forældre,
der begge er præster, og tænkte, at
deres arbejde jo var lige var det, jeg
drømte om: Nemlig at have tid til
den gode samtale - uden bagefter
alle skulle forkorte den til en journalistisk historie. Derfor søgte jeg
ind på teologi og læste først bachelor- og siden kandidatuddannelsen
i København. På teologistudiet oplevede jeg at have fundet den rette
hylde, og jeg finder stor glæde ved
at beskæftige mig med teologi og
den kristne tro. Jeg synes, at kristendommen rummer fortællinger
om og ord for, hvad det vil sige at
være menneske på godt og ondt.
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Ord og fortællinger, der minder os
om det væsentlige, og som kan
bære os, når tilværelsen bliver for
tung at bære alene. Undervejs på
studiet mødte jeg min mand Mathias, der er læge, og vi fik Svend,
der nu er fire år, og Gerda, som bliver tre til maj.

... at have tid
til den gode
samtale ...
Nu skal vores københavnerlejlighed pakkes i kasser, og min lille
familie og jeg ser frem til at flytte
ind i præstegården og blive en del
af livet på Fur. Vi glæder os meget
til at møde jer alle!
Mange hilsner
Sofie, Mathias, Svend og Gerda

FASTE AKTIVITETER

Mændenes morgenbord i Glyngøre
En 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.

11. marts
8. april
6. maj

Mændenes morgenbord på Fur
18. marts
22. april

3. fredag i måneden inviteres mænd i alle aldre til et
hyggeligt veldækket morgenbord i konfirmandstuen.
Vi starter kl. 8.30.

Skolekor i Glyngøre
Vi går i gang med børnekorarbejdet efter vinterferien, hvis klasserne til
den tid ikke er opdelte i skoletiden. Kom til musiklokalet hver tirsdag kl.
13.30 og lær nye, rytmiske, rolige, sjove og dejlige sange. Lotte og Helle

Syng med din baby
Hvis alt går vel, og den berygtede pandemi arter sig, bliver der opstart for babysalmesang i Glyngøre Kirke onsdag den 23. februar kl. 10. Velkommen med din baby til
sang, leg, musik og samvær. Helle.

Sognets dagligstue i Glyngøre
Sognets dagligstue i Glyngøre konfirmandstue er åbent 3 fredage i
marts fra kl. 09.30-11.00. Der serveres formiddagskaffe med brød.
Medbring gerne håndarbejde, et spil kort eller kom som du er – alle
er velkomne til en hyggelig formiddag.

4. marts
18. marts
25. marts

Mandags-morgenkaffe i Selde
7. marts
4. april
2. maj

Vi inviterer indenfor i Den gamle bank i Selde til hygge,
rundstykker og kaffe den første mandag hver måned kl.
10.00. Alle er velkomne.

Familie- og fastelavnsgudstjenester
Velkommen til familie- og fastelavnsgudstjenester i Sct. Mortens kirke på Fur og i Glyngøre med efterfølgende tøndeslagning i hhv. menighedshuset på Fur og i Glyngøre Hallen.
Søndag d. 27. februar kl. 13.30 på Fur og 14.00 i Glyngøre
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FASTE AKTIVITETER

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.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Rikke Berggreen Larsen på 40 41 78 73 senest mandagen før vi mødes. Pris 45 kr.
16. marts
20. april
18. maj

Højskolesang i Selde Kirke

31. marts
28. april
2. juni

Én torsdag i måneden inviteres du til sangcafé i Selde Kirke fra kl.
19-20.30. Torben Snedker spiller på klaver og er ledsaget af vores
dygtige kirkesangere. Vi synger både kendte og ukendte sange og salmer fra Højskolesangbogen.

9. marts
23. marts
6. april
20. april
4. maj
18. maj

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

De små synger med de grå - generationsmøde med
sang og musik i Glyngøre kirke
Fra marts mødes vi igen i Glyngøre kirke til generationsmøde mellem byens yngste og ældste.
Nærmere information og datoer offentliggøres, når det er på plads.
Følg med på Facebook og se opslag i glastavlen ved Glyngøre kirke.

Besøg kirkerne på nettet
Hjemmesider:
furkirke.dk · furnyt.dk
www.fursundkirker.dk
www.glyngorekirke.dk
Facebook:
Glyngøre, Sæby og Vile kirker
Fursund kirker
Fur Kirke
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KOM OG OPLEV

Højskolesangaften
Kirkesanger og organist inviterer indenfor i kirken til en aften med højskolesangbogen.
Vi vil synge nye og gamle sange, og I er velkomne til også at komme med ønsker.
Ejgil og Helle

Damernes aftenkaffe
Kom til en berigende aften med temaet: »Når
livet slår en koldbøtte«.
Bente Lund vil give et oplæg om livet med og
efter sin mands sygdom og død.
Efterfølgende bliver der tid til drøftelser og snak
om de tanker, oplægget har givet.
Tag gerne din veninde, søster eller nabokone
med.

Onsdag 9. marts kl. 19.00 i Glyngøre Kirke

Fur menighedsråd er vært ved aftenkaffe m.m.

Foråret i sang og
fortælling i Thorum

Onsdag 2. marts kl. 19.00
i Konfirmandstuen på Fur

Temaet er forår, og der er både salmer og sange,
der hører til årstiden på programmet. Sanger
Sofie Klausen kommer og synger et par sange
for os. Der vil også være mulighed for at vælge
sine egne yndlingssalmer og -sange, og vi skal
høre en lille fortælling. Kom og vær med til en
hyggelig aften!

Menighedsmøde Fur
Fur menighedsråd inviterer til menighedsmøde
i konfirmandstuen umiddelbart efter gudstjenesten kl. 10.45. Menighedsrådet er vært ved en let
frokost.

Tirsdag 22. marts kl. 19.00 i Thorum Kirke

Vi glæder os til at fortælle om vort arbejde i menighedsrådet og til at drøfte arbejdet med jer.
Vel mødt

Søndag 13. marts kl. 10.45 i Konfirmandstuen
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KOM OG OPLEV

Sogneeftermiddag: »Livet på godt og ondt«
En eftermiddag med John Mogensen fortolket af Keld Kortermann Sterlø er ikke en traditionel koncert udelukkende med
sange, nej Keld fører os ind i John Mogensens alt for korte liv
med diverse op - og nedture, krydret med 20 af Johns kendte og
mindre kendte sange med barske og rammende tekster.
Selv om det er mere end 40 år siden John døde, så lever hans
iørefaldende melodier og barske tekster videre i bedste velgående.
Keld laver ikke en kopi af John Mogensen, men fortolker på sin
helt egen personlige måde sangene.
Nyd det - læn jer tilbage, men ikke for langt, for det er svært at
sidde stille til John Mogensens pragtfulde sange - så nyd det eller
syng med af karsken bælg.
Pris 30 kr. incl. kaffe mm.
Onsdag 30. marts kl. 14.30 i Glyngøre konfirmandstue.

Forårskoncert med Mosaik
Kom og oplev Mosaik, et kor med ca. 25 unge engagerede sangere. Koret hører hjemme i Christianskirken i Århus. Genremæssig spænder koret over både gospel, moderne lovsang til det mere poppede, til
intense ballader og smukke acapella-arrangementer. Sangerne lover at give den fuld gas og vil så gerne
smitte publikum med deres glæde ved sangen.
Fur Menighedsråd byder alle velkommen

Søndag 3. april kl. 15.00 i Fur Kirke
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KOM OG OPLEV

Påskekoncert med Gospel Sisters
Velkommen til påskekoncert med Gospel Sisters i Glyngøre Kirke. Gospel Sisters giver ved deres koncert
deres publikum en fantastisk, stemningsfuld og gennemmusikalsk oplevelse. Koncerten er gratis, bare
mød op! Der er ca. 175 pladser. 
Arrangeret af alle menighedsråd i Nordsalling.

Tirsdag 5. april kl. 19.00 i Glyngøre Kirke

Korsang i kirken
I inviteres til en fornøjelig aften med korsang i kirken. Børnekoret og Syngørekoret vil lave en skøn
blanding af sange for unge og gamle, og der bydes op til fællessange også.
Lise og Helle

Tirsdag 3. maj kl. 19.00 i Glyngøre Kirke
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KOM OG OPLEV

4. maj i Selde Kirke
Igen i år holder vi andagt for at markere befrielsesdagen. Det er ikke blot en
mindegudstjeneste - vi vil også tage nogle af de problematikker op, som var
gældende dengang, og som stadig er gældende i dag, fx tolerance. Det er vigtigt
at huske, hvad historien fortæller os om, hvor galt det kan gå, hvis vi glemmer,
hvad der skete dengang - også selvom de fleste af os efterhånden ikke oplevede
de faktiske begivenheder. Vel mødt!
Onsdag 4. maj kl. 19.00 i Selde Kirke

Helligånd og tunger af ild!
Pinse er nok den af kirkens tre store højtider, som er mindst kendt, og det er også den, der er
sværest at forklare, fordi den er så ukonkret med sine luftige begreber. Derfor skal vi mødes og
synge pinsesange og -salmer og høre fortællingerne om, hvorfor vi fejrer pinse. Vel mødt!
Torsdag 9. juni kl. 19 Åsted Kirke

Sorggrupper
i Salling Provsti

Hvis du har svært ved at finde 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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KONFIRMANDER 2022
GLYNGØRE KIRKE

VILE KIRKE

SØNDAG 1. MAJ KL .10.00

LØRDAG 30. APRIL KL. 10.00

Ania Laursen
Anton Bodilsen
Asta Frøslev Østergaard
Celina Bak Kristensen
Jeppe Saugstrup Christensen
Livah Margrete Brandhøj Kristensen
Lukas Emil Randrup Høgedal
Lærke Kiær Pedersen
Maja Sjælland Kristensen
Maya Bjerregård Skov
Rasmus Christian Faarkrog Hansen
Silje Schmidt-Sørensen
Sisilia Luara Juul Panosyan
Sofie Hanskov Løvdal
Viktor Kyndi Jensen

Astrid Linde Svenningsen
Laust Johansen Abildgaard
SANKT MORTENS KIRKE, FUR
LØRDAG 14. MAJ KL. 10.00

Kristian Thuesen Johannesen
SELDE & THORUM KIRKER
FREDAG 13. MAJ KL. 10.30 I SELDE KIRKE:

Christina Vestergaard
Ane Kirstine Friis Børsting
LØRDAG 14. MAJ KL. 10.30 I THORUM KIRKE:

Magnus Elias Zumbusch Kristensen
Laura Hededal Veile
Annabel Daniela Erica Madsen

SIDEN SIDST i Selde-Åsted-Junget-Thorum sogne
BEGRAVEDE

Hannah Lønholdt Reber-Nielsen, Thorum
Kristen Dahl Hansen, Selde
Anton Primdahl, Selde

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.

BIBELLÆSEPLANEN 2021 - 2022
Bibellæseplanen for dette kirkeår ligger til gratis afhentning i våbenhuset på Fur. Den udgives af Det Danske Bibelselskab. Og om planen skriver Bibelselskabet:
»Læs for livet!« .... Ja, bøger kan noget. Og det kan bøgernes bog - Bibelen - i den grad. Her er
der personer af kød og blod. Her er beretninger fra det levede liv på godt og ondt. … Bibellæseplanen giver daglig hjælp til at få denne læseoplevelse. Søndagens læsning i planen er
sammenfaldende med kirkeårets læsning - i år efter anden tekstrække.
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INDRE MISSION I FUR
MARTS

MAJ

01. Bibelkredse.
08. Aften med soldatervennerne			
v/ Troels Moesgaard, Holstebro.
15. Mødeaften v. lokale.
22. Kirkens Korshær v/ Keld Rasmussen, Fur.
29. Bibelkredse.

03.
12.
17.
24.
31.

Mødeaften v. lokale.
Varme hveder.
Mødeaften.
Bibelkundskab v/Elisabeth W. Olsen, Skive.
Bibelkredse.

Alle møder er kl. 19.30, medmindre der står andet.

APRIL

05. Sangaften om påsken.
20. Fællesmøde i Skive Missionshus 			
v/ Bo Arvid Knudsen, Herning.
26. Bibelkredse.

Kontaktperson for Missionshuset: Lone Johannesen,
tlf. 26 19 35 41, lone@udiet.dk
Kontaktperson for Bibelkredsene: Jørgen Sørensen,
tlf. 97 59 34 46

INDRE MISSION I NORDSALLING
www.imnordsalling.dk
MARTS

19. Bibelund. Rom. 1 Peter Østerby Jørgensen.
26. Kristi Himmelfartsdag.

03.
04.
10.
17.
19.

Carsten Dalgaard Hasen.
S klub kl. 18.00.
Christian Kjær Bjerre. Daniels bog 11.
Soldatervennefest Bjarke Friis.
Kursusdag i Nykøbing kl. 10.00			
v. Hans Ole Bækgaard. Emne: »Betyder det
noget hvad vi mener?«
24. Søren Peter Thomsen.
31. Kurt Ejvind Nielsen, Holstebro.

JUNI

02. Åbne Døre - Marie Serner Pedersen.
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

APRIL

07. Påskeaften Morten Vartdal. Ordet og Israel.
14. Skærtorsdag.
20. Fællesmøde Skive Bo Arvid Knudsen, 		
Herning.
28. Bibelundervisning Frede Møller. 			
Daniels bog kap. 12.

Søger du et godt fællesskab,
er du meget velkommen

BØRNEKLUB - STJERNEKLUBBEN

MAJ

Hver onsdag kl. 18.00-19.30 i Durup Missionshus.

05. Peer Weber. »Frihed«.
12. Varme hveder
13

ET SAMLET OVERBLIK

MARTS

02.
04.
07.
09.

kl. 19.00
kl. 9.30
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00
			
11. kl. 9.30
			
13. 			
			
16. kl. 11.30
18. kl. 8.30
kl. 9.30
22. kl. 19.00
			
23. kl. 14.00
25. kl. 9.30
30. kl. 14.30
			
			
31. kl. 19.00

08. kl. 16.30
			
			
20. kl. 11.30
kl. 14.00
22. kl. 08.30
28. kl. 19.00
30. kl. 10.00

Damernes aftenkaffe på Fur.
Sognets dagligstue Glyngøre.
Mandags Morgenkaffe i Selde.
Strik og hygge i Selde.
Højskolesangaften 			
i Glyngøre Kirke.
Mændenes morgenbord 		
i Glyngøre.
Menighedsmøde på Fur efter 		
gudstjenesten.
Herreværelset i Selde.
Mændenes morgenbord på Fur.
Sognets dagligstue Glyngøre.
Foråret i sang og fortælling 		
i Thorum Kirke.
Strik og hygge i Selde.
Sognets dagligstue Glyngøre.
Musikalsk sogneeftermiddag i 		
Glyngøre - »Livet på godt og 		
ondt« om John Mogensen.
Højskolesang i Selde Kirke.

MAJ

01. kl. 10.00 Konfirmation i Glyngøre Kirke.
02. kl. 10.00 Mandags Morgenkaffe i Selde.
03. kl. 19.00 Korsang i Glyngøre Kirke
04. kl. 19.00 Befrielsesdag i Selde Kirke
kl. 14.00 Strik og hygge i Selde
08. kl. 14.00 Indsættelse af Sofie Skamris 		
			
Pedersen som sognepræst 		
			
Fur Kirke.
13. kl. 10.30 Konfirmation i Selde Kirke.
14. kl. 10.30 Konfirmation i Thorum Kirke.
kl. 10.00 Konfirmation i Sct. Mortens 		
			
Kirke på Fur.
18. kl. 11.30 Herreværelset i Selde.
kl. 14.00 Strik og hygge i Selde.

APRIL

03. kl. 15.00 Forårskoncert med koret 		
			 »Mosaik« i Fur Kirke.
04. kl. 10.00 Mandags Morgenkaffe i Selde.
05. kl. 19.00
			
06. kl. 14.00
08. kl. 09.30
			

Ordinationsgudstjeneste for 		
Sofie Skamris Pedersen i 		
Viborg Domkirke
Herreværelset i Selde.
Strik og hygge i Selde.
Mændenes morgenbord på Fur.
Højskolesang i Selde Kirke.
Konfirmation i Vile Kirke.

JUNI

02. kl. 19.00
06. kl. 11.00
09. kl. 19.00
			
			
			

Koncert med »Gospel Sisters« 		
i Glyngøre Kirke.
Strik og hygge i Selde.
Mændenes morgenbord 		
i Glyngøre.

Højskolesang i Selde Kirke
Pinse i anlægget i Skive
Helligånd og
tunger af ild, 			
pinse i Åsted			
Kirke.

GUDSTJENESTE PÅ FUR ÆLDRECENTER
TIRSDAGE KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ SELDE
ÆLDRECENTER TIRSDAGE KL. 14.30

1. marts CHO · 5. april CHO · 10. maj S. Pedersen

8. marts BHC · 12. april BHC · 10. maj BHC

GUDSTJENESTE PÅ GLYNGØRE
ÆLDRECENTER TIRSDAGE KL. 10.30
1. marts CHO · 5. april CHO · 10. maj S. Pedersen
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KONTAKT
SOGNEPRÆSTER

GLYNGØRE-SÆBY-VILE

Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre, 7870 Roslev
Tlf. 29 12 54 40 · saa@km.dk

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

Sognepræst Birgitte Haahr
Tlf. 97 59 60 40 · bhc@km.dk

Graver Kari Bjorvatn Værden
Tlf. 51 37 37 53 · 8546kav@km.dk

Kirkeværge Pia Laursen · Tlf. 22 13 34 12

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

Gravermedhjælpere
Jens Jönson og Tenna R. Sørensen

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

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

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

Kirkesanger Ejgil Holmgaard Pedersen

SELDE-ÅSTED-JUNGET-THORUM

FÆLLES PERSONALE

Menighedsrådsformand Gert Primdahl
Tlf. 97 59 51 99 · gert@primdahls.dk

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

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

Gravere:
Peter Kristensen, Selde og Åsted
Tlf. 21 75 48 15 · 8582pek@km.dk

Menighedsrådsformand Birgit Ladefoged
Tlf. 30 33 94 35 · ladefogedfur@gmail.com

Jens Kristian Kristensen, Junget og Thorum
Tlf. 21 49 42 46 · jungetthorum@gmail.com

Kirkeværge Kjeld Johannesen
tlf. 24 59 52 40 · kjeldfur@gmail.com

Gravermedhjælpere
Randi Trærup og Trine Lund Hansen

Graver Bent Mølgaard · tlf. 97 59 38 48
Gravermedhjælper Jan Botter

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

Organist Pt. ikke fast organist

Kirkesangere:
Ejgil Holmgaard Pedersen og
Jens Kristian Kristensen

Kirkesangere:
Annette Jensen · tlf. 51 44 35 38
Margit Juul Jensen · tlf. 50 59 42 37
Stefan Frøkjær-Jensen · tlf. 40 32 17 32

KIRKEBLADET

Redaktionsudvalg: Rikke Berggreen Larsen, Birgitte Haahr, Claus Olsen, Lene Bonde, Ann Kolding, Helle Sørensen, Jonna Nielsen, Birgit Ladefoged, Stefan Frøkjær-Jensen.
Deadline: Stof til næste kirkeblad sendes til Rikke Berggreen Larsen på ribla@km.dk senest 23. marts
Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S
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FEBRUAR
Søndag 27.
Fastelavn
MARTS
Onsdag 2.
Lørdag 5.
Søndag 6.
1. s. i fasten
Lørdag 12.
Søndag 13.
2. s. i fasten
Lørdag 19.
Søndag 20.
3. s. i fasten
Søndag 27.
4. s. i fasten
APRIL
Lørdag 2.
Søndag 3.
Mariæ
bebudelse
Lørdag 9.
Søndag 10.
Palmesøndag
Torsdag 14.
Skærtorsdag
Fredag 15.
Langfredag
Søndag 17.
Påskedag
Mandag 18.
2. Påskedag

Thorum 10.30 BHC
Fur 13.30 CHO Familiegudstjeneste
Glyngøre 14.00 BHC Familiegudstj.
Glyngøre 17.00 SAA Fyraftensgudstj.
Fur 17.00 CHO Fyraftensang
Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb
Åsted 9.00 CHO
Glyngøre 10.45 SAA
Fur 10.45 CHO
Selde 11.00 BHC Dåb
Glyngøre 9.00 CHO
Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO
Efterfølgende menighedsmøde
Fur 10.00 CHO Evt. dåb
Fur 9.00 CHO
Junget 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 CHO
Thorum 9.00 BHC
Glyngøre 10.45 AKF
Fur 10.45 BHC
Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb
Fur 9.00 CHO
Åsted 10.30 CHO
Glyngøre 10.45 SAA
Selde 11.00 BHC Evt. dåb
Glyngøre 9.00 CHO
Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO
Glyngøre 19.00 AKF
Junget 19.00 BHC
Fur 19.00 CHO
Åsted 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 SAA
Fur 10.45 CHO
Vile 09.00 SAA
Sæby 10.30 SAA
Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO
Glyngøre 10.45 AKF
Fur 10.45 CHO

Lørdag 23.
Søndag 24.
1. s. e. påske
Lørdag 30.
MAJ
Søndag 1.
2. s. e. påske
Onsdag 4.
Lørdag 7.
Søndag 8.
3. s. e. påske
Fredag 13.
Bededag
Lørdag 14.
Søndag 15.
4. s. e. påske
Lørdag 21.
Søndag 22.
5. s. e. påske
Torsdag 26.
Kr. Himmelfartsdag
Lørdag 28.
Søndag 29.
6. s. e. påske
JUNI
Lørdag 4.
Søndag 5.
Pinsedag
Mandag 4.
2. Pinsedag

Fur 10.00 CHO Evt. dåb
Glyngøre 9.00 CHO
Thorum 10.30 BHC
Fur 10.45 CHO
Vile 10.00 CHO Konfirmation
Glyngøre 10.00 CHO Konfirmation
Fur 14.00 CHO Kirkekaffe
Åsted 14.00 BHC
Selde 19.00 BHC 4. maj andagt
Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb
Vile 9.00 BHC
Selde 10.30 BHC
Fur 14.00 SAA Indsættelse
Selde 10.30 BHC Konfirmation
Glyngøre 10.45 SAA
Fur 10.45 S. Pedersen
Fur 10.00 CHO Konfirmation
Thorum 10.30 BHC Konfirmation
Fur 9.00 AKF
Junget 10.30 BHC
Sæby 10.45 AKF
Fur 10.00 S. Pedersen Evt. dåb
Fur 9.00 S. Pedersen
Thorum 10.30 CHO
Glyngøre 10.45 S. Pedersen
Vile 9.00 S. Pedersen
Selde 10.30 BHC
Fur 10.45 S. Pedersen
Selde 11.00 BHC Evt. dåb
Åsted 9.00 BHC
Glyngøre 10.45 S. Pedersen
Fur 10.45 BHC
Glyngøre 11.00 SAA Evt. dåb
Selde 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 SAA
Fur 10.45 S. Pedersen
Pinse i anlægget i Skive

Se gudstjenester på ældrecentrene på side 14

Videbæk Bogtrykkeri A·S

SAA = Susan Aaen · CHO = Claus Henry Olsen · BHC = Birgitte Haahr · AKF = Annie Krog Foldager · S. Pedersen= Sofie Skamris Pedersen

GUDSTJENESTER

