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25 år er gået
- refleksioner over at have nået sølvbryllupsalderen
En tåget februar dag i 1991 var jeg på besøg i Glyngøre, Sæby og Vile sogne, da jeg
havde søgt den ledige stilling som sognepræst. Jeg blev af en af formændene mødt
med spørgsmålet: ”Hvad vil sådan en lille
pige som dig her hos os?”. Det var jo – og
er – et rigtig godt spørgsmål. I anledning af
vores forestående sølvbryllup - menighed
og præst -, vil jeg gerne give mit svar på
det stillede spørgsmål, for 25 år må være
betænkningstid nok. Jeg vil også forsøge at
sætte ord på, hvad der særligt har præget
mig som menneske.
Først lidt om de ting, der er sket i kirkernes
liv de seneste 25 år:
- Jeg har sådan i runde tal døbt 350 børn,
konfirmeret 700, viet 175 og begravet 500.
- Der er blevet færre børn og flere begravelser.
- Gennemsnitsalderen er steget.
- Befolkningstallet i Vile er steget med 50%!
- Sæby og Vile kirker er lukket om vinteren
til gengæld for at øge aktivitetsniveauet i
sommerperioden
- Medlemsprocenten af folkekirken er 88 fortsat en af de højeste i landet.
- Vi er gået fra at have 3 menighedsråd til
at have et fælles menighedsråd, der repræsenterer alle tre sogne.
- Menighedsrådsarbejdet er ændret radikalt
– fra at foregå rundt omkring i de enkelte
rådsmedlemmers hjem uden dagsorden og
referat, men til gengæld altid med et veldækket kaffebord, er møderne nu formaliserede og foregår altid i konfirmandstuen.
Menighedsrådene har i den grad mærket

bureaukratiseringsbølgen i Danmark. Og
IT-systemerne har heller ikke her gjort livet
enklere.
- Vi hedder ikke længere Glyngøre-Sæby-Vile pastorat, men indgår nu som en del
af Nordsalling-Fur pastorat.
- Vi er nu tre præster, hvor jeg tidligere var
eneste præst og for mig personligt er det
noget af det bedste, der er sket i mit præsteliv: at have fået præste-kollegaer tæt på.
Omkring de kirkelige handlinger er der stadig en stor selvfølgelighed. Det har ikke ændret sig mærkbart igennem årene. Dåbs- og
konfirmationsprocent er minimum på 90.
95% får en kirkelig begravelse. Derimod har
søndagens gudstjeneste og gudstjenestedeltagelsen i det hele taget ændret karakter. Den naturlige kirkegang er ikke en del af
sognenes dna (hvilket den vist overvejende
heller aldrig har været…). Derimod er der
stor opbakning, når der målrettet inviteres
til gudstjeneste. Jeg nævner i flæng nogle
af vores tilbagevendende tema-gudstjenester: fyraften, biker, fastelavn for voksne,
strandgudstjeneste i Vile, by-night andagt,
sildefestivalsgudstjeneste, nytårsmønstring
for FDF, mini-konfirmander. Konklusionen
er nok, at vi er blevet mere kirke hele ugen
igennem og lidt mindre om søndagen. Det
er en anden måde at være præst på.
Det var sådan det faktuelle svar på det indledende spørgsmål: Hvad vil du her? Og
et at svarene er altså: jeg vil være præst i
tiden – ikke alene, men sammen med menighedsråd, frivillige og kirkernes øvrige

medarbejdere, som altid er med på noget
nyt. Menighedsrådet er f.eks blevet sponsor
af et reklameskilt i Glyngøre Hallen under
overskriften ”Glyngøre-Sæby-Vile kirker –
en del af hverdagen”. Kirke er den eneste
institution i Danmark, der kommer i kontakt
med mennesker i alle livsafsnit. Det er en
enorm styrke. Og for mig er det afgørende,
at kristendommen forkyndes ind i alle mulige sammenhænge. Vi har brug for Guds
replik til et liv og et samfund i hastig forandring.
Fra det faktuelle svar til det mere subjektive svar, der i en sum fortæller, hvad det har
gjort ved mig som menneske at have været
jeres præst i så mange år.
Vinden er det første, der falder mig ind.
Blæsten kommer senere. Jeg har lært verdenshjørnerne at kende. Går igennem stuerne og ubevidst registrerer jeg, at vinden
er vendt. Den indsigt giver mig ro og tryghed. Der er noget ganske særligt ved den
fjord udenfor mine vinduer. Blæsten, ja, den
vænner jeg mig til gengæld aldrig til. Den
er så insisterende og ofte irriterende. Den
flytter alting. Får skraldespandene til at stikke af, men vækker også den praktiske side i
mig. Jeg vil vinde over blæstens magt over
mine skraldespande. En dag.
Blæsten er næsten en del af vores DNA ved
fjordens bred. Den sætter sig i os, former
ikke kun landskabet, men også os, der lever
her. Blæsten larmer og derfor bliver vi nok
lidt mere tavse, i hvert fald når det handler om det, der bor under overfladen i os
hver især. Jeg har erfaret, at vel er der ikke
så mange ord at sætte på følelser, men de
ord, der så er, er til gengæld fyldt med be-

tydning og dybde. Og så er der en sjælden
forsonethed med tilværelsen. Det er ikke så
ringe at møde den tilgang til livet.
Martin A. Hansen har skrevet novellen
”Høstgildet”, der handler om en stor dreng,
der bliver tævet ihjel under et høstgilde på
en gård. Sognets unge præst skal gå dødsbud til det fattige fiskerhjem ude i klitten.
Det er svært for præsten at skulle gå derud
til drengens forældre og fortælle, at deres
søn er død. Han magter det ikke. Ved ikke,
hvordan han skal komme afsted. Hans kone
pakker en kurv, som han kan tage med.
Lidt mad til familien, et lagen til kisten. Hun
rækker ham kurven med ordene: ”Når du
kommer der ud, vil du finde mere i kurven,
end jeg har pakket ned”. Underforstået: du
går ikke alene præst, der er en der bærer
med på det ubærlige. For mig har de ord
her haft afgørende betydning de sidste 25
år og måske i virkeligheden betydet, at jeg
har haft modet til at blive ved med at være
præst. At jeg er her for at fortælle om den
menneskeblevne Gud og som gør det umulige muligt og som giver fattige præste-ord
en dybere betydning. Godt nok har jeg en

jordisk arbejdsgiver, der hedder Kirkeministeriet, men hos vores allesammens egentlige arbejdsgiver Vorherre er der lidt mere
humor – og alvor.
At være præst er et job. Det er det job, der
har givet mig og min familie brød på bordet igennem årene. Men der er også noget
andet, noget mere. Det er et kald. Et gammeldags ord, men også gyldigt i 2016, synes jeg. Og som præst og menighed er vi
kaldet til sammen at være kirke her i sognene. Være det på de vilkår, der gælder for
tiden, men først og fremmest være det på
den måde, som afspejler livet på kanten af
Sallingsund.

Jeg har haft så mange fine og stærke stunder hos menigheden rundt omkring. Der er
mange møder, jeg aldrig glemmer. Fantastisk at få lov til i en periode at blive lukket ind i andre menneskers glæde og sorg
og følges ad et stykke livsvej. Bevægende
øjeblikke, som giver det eneste fyldestgørende svar på, hvorfor jeg fortsat vil være
præst her: fordi I giver mig lov til at være
jeres præst og ikke bare en embedsmand
udsendt fra ministeriet i København.
Susan Aaen

25 års jubilæum
i Glyngøre, Sæby og Vile Sogne
Den 15. april 2016 er det 25 år siden at Susan Aaen kom til Glyngøre,
Sæby og Vile sogne som ny sognepræst. Det vil menighedsrådet fejre
søndag den 17. april med en festgudstjeneste i Glyngøre Kirke kl. 14.00
Efterfølgende vil der være kaffebord og hyggeligt samvær i konfirmandstuen for alle beboere i de 3 sogne. Vi håber rigtig mange vil møde op
denne dag og fejre Susan.
Menighedsrådet

Lokal Kirkeudvikling
Lørdag den 23. januar blev den første konference i forbindelse med Projekt Lokal
Kirkeudvikling afholdt. Det er et udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Kirkefondet
og Salling Provsti / de 3 storpastorater i
Nordsalling.
Vi fik inspiration til det videre arbejde. Til
fyraftensgudstjenesten i februar fik menigheden i Glyngøre, Sæby, Vile oplevet en lille
flig af mulighederne. Nemlig, at man med
sin sidemand skulle tale om dagens tekst
og hvordan man hver især tolkede den. Der
var ikke overhøring bagefter, men en dejlig
summende samtale på kirkebænkene.
En metode til udvikling er Guldgravning,
hvor man, f.eks. på et menighedsmøde, for-

søger at tegne et billede af sognenes udvikling i en nærmere bestemt tidsperiode.
Når man ved hvad man har og kender sin
historie og sine værdier, kan man derudfra
lægge planerne for fremtiden.
HVEM VED, HVOR MAN SKAL FINDE ’GULDET’ I KIRKEN?
• Det er ikke udefrakommende konsulenter
eller eksperter, der kan vide, hvor ’guldet’
gemmer sig.
• Det er alle dem, der deltager i kirkens liv,
i kirkens aktiviteter og fællesskab, som er
eksperterne
• Vi skal være som en gartner der beskærer
og gøder.
Eline Balslev

EFTERMIDDAGSMØDE
i præstegården i Glyngøre 30. marts
Ved eftermiddagsmødet i præstegården kl. 14.30 fortæller Kirsten Jacobsen
fra Møltrup Optagelseshjem om dagligdagen der. Velkommen til en god
times hygge med indhold.

Møltrup Optagelseshjem er et næsten
almindeligt hjem for hjemløse mænd
i alle aldre, der ønsker at leve i et
alkohol- og stoffrit miljø.

Indsamling

i Selde, Åsted, Junget og Thorum kirker
I marts samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp, som gør et stort arbejde ude i verden for at hjælpe nødlidende og forfulgte
med de mest basale nødvendigheder. Lige
nu gøres bl.a. en stor indsats for flygtninge i det krigsramte Syrien og for at hjælpe
til at forbedre livsvilkår for mange tusinde i
Vestafrika.

også til for eksempel fritidsaktiviteter, så
børnene får mulighed for at være del af et
socialt liv på lige fod med deres kammerater. Desuden bruges der midler på rådgivning, sorggrupper og støtte af forskellig art
for at støtte børnene og give dem håb for
fremtiden.

I april og maj samler vi ind til Jysk Børneforsorg, der gør et stort arbejde for udsatte
og fattige børn i Danmark. Pengene går til
basale ting som mad, medicin og tøj, men

Selde, Åsted, Junget
og Thorum menighedsråd

To biskopper på Fur
Vi har fornøjelsen af at kunne byde velkommen til to biskopper, en nuværende og en
tidligere, der i foråret gæster Fur med spændende foredrag.
Tidligere biskop i Viborg Stift Karsten Nissen holder foredrag på Fur onsdag d. 16.3.
I anledning af Luther-jubilæet i 2017 har Fur Menighedsråd inviteret Karsten Nissen til
at holde et foredrag om Martin Luther. Karsten Nissen er teologisk rådgiver på
Reformationsjubilæet 2017.
Foredraget finder sted på Regitzesminde kl. 19.00. Alle er velkomne.
Biskop Henrik Stubkjær i Viborg Stift gæster Fur onsdag d. 6.4 kl. 19.00 med et
foredrag om, hvad der rører sig i Folkekirken anno 2016.
Stedet bekendtgøres i dagspressen senere.
Foredraget er arrangeret sammen med de øvrige sogne i Nordsalling-Fur storpastorat.
Alle er velkomne.
Fur Menighedsråd

2. Pinsedag
i Anlægget i Skive 2016

For niende år i træk arrangerer sognene i Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste
i Skive Anlæg for alle interesserede. Årets gudstjeneste har titlen ”Pinse på tværs”
og sætter i ord, musik, sang og dans fokus på kirkens globale fællesskab.
Ved gudstjenesten medvirker en gruppe rutinerede kirkedansere fra Århus, og så
håber vi, at vi kan samle en masse danseglade folk fra vores eget område til også
at være med - se nedenstående. Desuden bidrager den congolesiske menighed
”The Living Water” med bøn og sang. Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe.
Husk noget at sidde på og evt. under.
VI HAR BRUG FOR DIG
Som en del af pinsegudstjenesten i Skive anlæg vil vi gerne lave et stort og glædesfyldt fællesoptrin med dans og bevægelse. Derfor vil vi gerne invitere til to workshops, hvor vi igennem leg, dans og enkle bevægelser vil arbejde med mødet mellem
mennesker og fællesskaber på tværs. Vi vil arbejde med kroppen i bevægelse, kroppen i mødet med den anden og kroppen i bøn. Vi får inspiration fra to kirkedansere
fra Århus, og sammen skaber vi et fælles udtryk til optrinnet samt øver enkle
bevægelser til fællesdans.
Alle aldre, børn og voksne m/k kan deltage. Der kræves ingen forudsætninger
- kun lysten til at lege og bevæge dig sammen med andre . Undervisningen
foregår på dansk, men der er mulighed for oversættelse til engelsk, hvis der skulle
være behov for dette. Vi øver på følgende aftener: torsdag d. 28. april og 12. maj
kl. 18-21 i Egeris sognehus og kirke. Medbring gerne selv en forfriskning til kaffepausen. Ellers kan det købes på stedet til rimelige priser.
Har du spørgsmål vedr. danseaftenerne er du velkommen til at kontakte Helmi Jensen, tlf 40125244, mail: helmi.paivi.jens@gmail.com. Tilmelding senest d. 24. april
til Heidi Rasmussen, kirke- og kulturmedarbejder ved Egeris kirke, tlf. 21283650,
mail: sognehuset@egeriskirke.dk

Kalender

- Gudstjenester og arrangementer
MARTS
		
10.00 Gudstjeneste
T
1
på Glyngøre Ældrecenter CHO
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
		
17.00 Fyraftensgudstjeneste
O
2
i Glyngøre kirke SAA
		
17.00 Fyraftensgudstjeneste
		
i Fur kirke CHO
T
3
F
4
		
11.00 Dåbsgudstjeneste
L
5
i Åsted kirke BHC
		 Midfaste
S
6
Glyngøre : 10.45 POK
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 POK
M
7
		
14.30 Gudstjeneste
T
8
på Selde Ældrecenter BHC
O
9
		
19.00 Konfirmandgudstjeneste
T
10
i Selde kirke BHC
F
11
L
12
		
Mariæ bebud.
S
13
Glyngøre : 10.45 SAA
		
Åsted: 9.00 CHO			
		
Fur: 10.45 CHO
M
14
		
14.30 Gudstjeneste
T
15
på Fur Ældrecenter CHO
O
16
T
17
F
18
L
19
		 Palmesøndag
S
20
Glyngøre : 9.00 BHC
		
Selde: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
21
T
22
O
23
		 Skærtorsdag
T
24
Glyngøre : 10.45 CHO
		
Thorum: 19.00 BHC
		
Fur: 19.30 CHO

		 Langfredag
F
25
Glyngøre : 10.45 SAA
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		 Påskelørdag
L
26
17.00 Andagt i Fur kirke CHO
		 Påskedag
		 Glyngøre : 11.00 SAA
S
27
Sæby: 10.00 SAA
		
Vile: 9.00 SAA
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
		
2. påskedag
M
28
Glyngøre: 9.00 CHO			
		
Selde: 10.30 BHC			
		
Fur: 10.45 CHO
T
29
O
30
T
31

APRIL
F
1
L
2
		
S
3
		
		
M
4
		
T
5
		
		
		
		
		
O
6
		
		
T
7
F
8
L
9
		
S
10
		
		

1. s. e. påske
Glyngøre : 9.00 CHO
Thorum: 10.30 CHO
Fur: 10.45 POK
14.30 Gudstjeneste
på Selde Ældrecenter BHC
10.00 Gudstjeneste
på Glyngøre Ældrecenter CHO
14.30 Gudstjeneste
på Fur Ældrecenter CHO
17.00 Fyraftenssang
i Fur kirke CHO
19.00 Foredrag
v/Biskop Henrik Stubkjær

2. s. e. påske
Vile: 10.45 SAA
Selde: 19.00 BHC			
Fur: 9.00 SAA

M
11
T
12
O
13
T
14
F
15
L
16
		
S
17
		
		
M
18
		
T
19
O
20
T
21
		
F
22
		
		
L
23
		
		
S
24
		
		
M
25
T
26
O
27
T
28
F
29
L
30

3. s. e. påske
Glyngøre: 14.00 SAA jubilæum		
Junget: 10.30 BHC
Fur: 10.45 CHO
14.30 Gudstjeneste
på Fur Ældrecenter CHO
St. Bededag
Glyngøre: 9.00 CHO
Thorum: Konfirmation 10.30 BHC
Fur: 10.45 CHO
Selde: Konfirmation 10.30 BHC
Fur: Konfirmation 10.00 CHO
4. s. e. påske
Sæby: 10.45 CHO
Åsted: 10.30 BHC			
Fur: 9.00 CHO

Sæby: Konfirmation 10.00 SAA

MAJ
		 5. s. e. påske
S
1
Glyngøre: Konfirmation 10.00 SAA
		
Selde: 9.00 CHO			
		
Fur: 10.45 CHO
M
2
		
19.00 korsang i Glyngøre kirke
T
3
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
		
17.00 Fyraftenssang
O
4
i Fur kirke CHO
		
19.00 4. maj-andagt
		
i Selde kirke BHC
		 Kr. Himmelfart
T
5
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 9.00 CHO
F
6
L
7

		
6. s. e. påske
S
8
Glyngøre: 9.00 CHO			
		
Åsted: 10.30 BHC			
		
Fur: 10.45 CHO
M
9
		
14.30 Gudstjeneste
T
10
på Selde Ældrecenter BHC
		
10.00 Gudstjeneste
		
på Glyngøre Ældrecenter CHO
O
11
T
12
F
13
L
14
		 Pinsedag
S
15
Glyngøre: 11.00 SAA			
		
Sæby: 10.00 SAA
		
Vile: 9.00 SAA
		
Selde: 10.30 BHC			
		
Fur: 10.45 CHO
		 2. Pinsedag i Anlægget i Skive
M
16
Fur: 10.45 CHO
		
14.30 Gudstjeneste
T
17
på Fur Ældrecenter CHO
O
18
T
19
F
20
L
21
		 Trinitatis
S
22
Glyngøre: 9.00 POK			
		
Junget: 10.30 BHC			
		
Fur: 10.45 POK
M
23
T
24
O
25
T
26
F
27
L
28
		
1. s. e. trinitatis
S
29
Glyngøre: 10.45 BHC			
		
Åsted: 9.00 BHC			
		
Fur: 10.45 CHO
M
30
T
31
PRÆSTER
SAA Susan Aaen
CHO Claus Henry Olsen
BHC Birgitte Haahr Callesen
POK Poul Krabbe-Poulsen
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.

Konfirmander 2016
Fredag den 22.4. kl. 10.30 i Thorum kirke
Maja Sparvath Laursen,
Risumvej 7, Risum, 7870 Roslev
Anita Bjerre Gosvig,
Ll. Thorumvej 25, Ll. Thorum, 7870 Roslev
Viktor Emil Vistisen,
Sølvvej 12, Thorum, 7870 Roslev
Lørdag den 23.4. kl. 10.30 i Selde kirke
Bitten Børsting Kaastrup,
Fjordbakkevej 15, Selde, 7870 Roslev
Jenny Rose Berces,
Fur Landevej 65, 7870 Roslev
Jens Klemensen Gade,
Skivevej 18, Selde, 7870 Roslev
Linette Marianne Jensen,
Fjordbakkevej 8, Selde, 7870 Roslev
Mads Dalsgaard Laursen,
Risumvej 11, Risum, 7870 Roslev
Marie Mathilde Nørgaard Nielsen,
Furvej 9, Selde, 7870 Roslev
Natascha Lerche Reinholdt,
Gl. Floutrupvej 27, Selde, 7870 Roslev
Pernille Kristiansen,
Ll. Thorumvej 15, Ll. Thorum, 7870 Roslev
Patrick Zumbusch Kristensen,
Skivevej 32, Selde, 7870 Roslev
Rasmus Dahl Nielsen,
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev
William Neergaard Christensen,
Sandbyvej 7, Selde, 7870 Roslev
Esaias Zumbusch
Sæby Kirke, den 30. april 2016 kl. 10
ved provst Susan Aaen
Ida Kolding,
Grynderupvej 27, 7870 Roslev

Glyngøre kirke den 1. maj 2016 kl. 10
ved provst Susan Aaen
Julie Nyby Bak,
Lyngvænget 49, Glyngøre, 7870 Roslev
Thora Mohr Laursen,
Kongehøjvej 5, Vile, 7870 Roslev
Alexander Malmgren.
Poppelvej 53, Glyngøre, 7870 Roslev
Cille Pinholt,
Poppelvej 45, Glyngøre, 7870 Roslev
Didia Ballegaard Nielsen,
Hasselvej 16, Glyngøre, 7870 Roslev
Louise Mondrup Pedersen,
Bredgade 14, Glyngøre, 7870 Roslev
Thomas Gade Andersen,
Sportsvej 2, Glyngøre, 7870 Roslev
Thor Vittrup Holm-Hansen,
Pilevej 12, Glyngøre, 7870 Roslev
Emil Østergaard Sørensen,
Poppelvej 12, Glyngøre, 7870 Roslev
Frederik Sang Mee Baunsgaard,
Nautrup Møllevej 26B, Nautrup, 7870 Roslev
Jakob Stilling Saugstrup,
Poppelvej 17, Glyngøre, 7870 Roslev
Jeppe Knudsen,
Hasselvej 9, Glyngøre, 7870 Roslev
Mik Stenholt Gadgaard,
Egevej 4, Glyngøre, 7870 Roslev
Emil Asbjørn Thomasen,
Enghavevej 37, Glyngøre, 7870 Roslev
Niklas Bossow Torp,
Egevej 14, Glyngøre, 7870 Roslev
Pernille Skov,
Skovbakken 21, Glyngøre, 7870 Roslev
Alberte Møibæk Rahbek Kristensen,
Færgevej 12, Glyngøre, 7870 Roslev

Påske er at mødes
Om lidt er det påske. Og hvis vi sætter os og
læser de fire udgaver af påskefortællingen,
som vi har i Bibelen, så skal vi lægge mærke
til, at der er én bestemt ting, der ikke bliver
sagt. De fire evangelister Mattæus, Markus,
Lukas og Johannes er ret så forskellige i deres gengivelse af påskemorgen. Og de fortæller da også hver på sin måde om stenen,
som væltes bort fra graven – eller som er
væltet bort. Men ingen af dem skriver derefter noget i retningen af: ” og så gik Jesus
ud af graven.”
Jeg vèd godt, at det er der senere bibelhistorier og bibelfortællinger, der gør. Og
også nogle af de gamle tekster, der ikke
kom med i det Nye Testamente – dem der
blev sorteret fra – gør det. Men i den ægte
vare, som vi har den i det Nye Testamente
– de 4 evangelier – i dem er det håndgribelige kun den tomme grav – og ikke mere.
De fire evangelister vidste godt, at den tomme grav kan placeres og fikseres m.h.t. tid
og sted. Men det kan den opstandne Herre
ikke.
For dét påskeevangelium, som siger os noget, og som gør noget ved vores liv, dét
påskeevangelium, som flytter noget i denne
verden, det er ikke et stykke historie. Det er
et møde med den opstandne – et menneskes møde med dets Gud. Sådan som Maria
og de 11 disciple og også andre efterhånden mødte ham.
Jesus skrev ikke noget, han efterlod sig ikke
noget – han ville på ingen måde gøres til
historie. Han var der, lyslevende til stede,
han mødte mennesker – og dét, vi nu har

på skrift om ham, er netop menneskers vidnesbyrd om deres møde med ham, hvori de
oplevede og mærkede en guddommelig
kærlighed. Og når vi holder gudstjeneste,
så er det også for at føle og mærke i sind
og sans, at han er der i den forstand, at livet bliver levende, bliver værd at leve, når vi
lytter til hans ord – det bliver nyt – for hvad
der end sker, så er han med os og vil bære
os gennem både livet og døden – ind i den
evighed, hvor alt det brudte heles, og det
forspildte samles op.
Det hårde ved døden er ikke mindst det
uigenkaldelige ved den. I forhold til vore
nærmeste er smerten dén, at vi ikke mere
skal være sammen med dem og følges ad.
Vi skal ikke mere se dem, tale med dem,
holde om dem, være noget for hinanden,
hjælpe hinanden, opleve noget sammen,
dele sorger og glæder. Og vi kan heller ikke
gøre noget om – alt dét, vi gerne ville have
sagt og gjort anderledes – alt det vi gerne
ville have gjort livet til sammen med dem.
Det er alt dét, som kærligheden vil, der sættes en stopper for af døden. Og i nogle tilfælde alt, alt for tidligt.
I forhold til vores eget liv er smerten den, at
med døden bliver det hele for sent. Der var
måske så meget, vi gerne vil have nået, ville
have oplevet, ville have set og gjort og prøvet. Der var måske også noget, vi gerne ville
have været og udtrykt med vores liv – som
døden uigenkaldeligt forhindrer. Og i den
forbindelse kan vi så også tage dét med, at
livet for nogle slet ikke blev til ret meget – af
den ene og anden grund – sygdom, ulykke,
krig osv.

Påskebudskabet melder: Fortsættelse følger. Der er noget mere. Du skal møde den
opstandne – og han har taget med sig op
af graven alt det, som livet og kærligheden
ønsker og vil.
Kristendom handler i bund og grund om
dette møde. Menneskets møde med sig
selv, sit liv, sin Gud og sin næste. I beretningerne fra Jesu tid kan vi se, at for nogle tog
det lidt tid, inden der gik et lys op for dem
– for andre var det der som et lyn i mødet
med Jesus. Men hvad enten det nu kom på
den ene eller anden måde: i lyset fra ham
så de, hvad vi også kan se, at et menneske
ikke kun er, hvad vi selv ser, eller hvad andre
ser – men et menneske er først og fremmest
dét barn, som Guds kærlighed ser.
I og med dette syn stod de mennesker, vi
hører om, og deres liv op af døde – allerede her på jord i deres færden sammen med
Jesus på Palæstinas støvede veje. Allerede
dér skete der noget. Det blev et helt nyt liv
for dem, et liv med ny mening og nye åbne
horisonter, med tilgivelse og frihed, med
evig samhørighed, kærlighed og fællesskab. Livet var nu altid fuld af mening – ikke
i lige præcis alt hvad der skete med dem og
omkring dem – men i dét, de var der for:
kærligheden og fællesskabet.
Langfredag blev det hele så knust. Og døden lagde sit mørke ind over deres liv. Indtil
de mødte den opstandne. Selve budskabet
om opstandelsen – det at de fik fortalt, at
han var opstanden – det gjorde ikke den
store forskel hos disciplene – dét kunne de
ikke rigtig bruge til noget. Det var i mødet
med ham, at det alt sammen vendte tilbage
– som evigt, urørligt og urokkeligt liv i Guds

kærlighed og nærvær. Dér forstod de, at
som Jesus og hans liv ikke kunne tilintetgøres af døden – sådan skal vores liv med ham
og med hinanden heller ikke tilintetgøres.
For det er sandt, at alt det som kærligheden
er og vil – dét bliver stående og lever – på
trods af døden.
På kirkens hårde bænke er vi ikke tilskuere,
som skal underholdes. Dét duer en gudstjeneste mindst af alt til. Som underholdning
bliver den en ørkenvandring. Nej, her er vi
alle deltagere – her er vi medspillere i det
store drama om kærligheden og døden.
Her kommer vi for at møde den opstandne
– idet vi henvender os til ham i bøn og bekendelse, synger salmer om os selv og livet
og Gud, hører hans ord og beretningerne
om mødet med ham, lader musikken tolke
ordene og følelserne, lader prædiken aktualisere det alt sammen, og lader ham selv
handle med os i dåben og forene sig med
os i nadver.
Her har Herren sat os stævne, som han
gjorde det dengang. Det var faktisk ved
gudstjenesten, de mødte ham som opstanden. Og sådan har det været lige siden. Her
er det, at hans ord skal ramme os, så vi føler og fornemmer, at vores liv ikke er slut
i og med døden. Det er kun lige begyndt.
Og fortsættelse følger. I det fællesskab, som
Gud har skabt os til – og i den kærlighed,
som døden jo i grunden aldrig har kunnet
undertrykke.
Glædelig påske!
Birgitte Haahr Callesen

Gå en tur i påsken!
I Glyngøre kirke vil der fra palmesøndag
til og med 2. påskedag ligge en 22 m lang
voksdug på gulvet fra våbenhus til alter. På
baggrund af fotos på dugen begiver vi os
ud på en vandring, hvor vi med vores fødder oplever og gennemlever hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.
Alle billeder er optaget og gengivet i en naturlig afstand, så ens synsfelt naturligt passer med det, man ser.

Man bevæger sig på palmegrene, igennem
sand, over bordet hvor Jesus spiste sit sidste
måltid med sine disciple, videre til Getsemane have, er tæt på tilfangetagelsen, afstraffelsen, på Via Dolorosa, og i korsets skygge
udtrykkes vejen ind i mørket og siden, efter
total mørke, et møde med opstandelsens
lys påskemorgen.

Påskedugen vil være et vigtigt element i påskens gudstjenester. Kom og vær med!

4. maj i Selde Kirke
Sidste år fejrede vi 70-året for Danmarks befrielse den 4. maj om aftenen i
Selde kirke og med fakkeltog gennem byen og kaffe på Anton Rasks Plads.
Igen i år holder vi gudstjeneste i Selde kirke den 4. maj kl. 19, men i år bliver
det ikke blot en mindegudstjeneste. I år vil vi også tage nogle af de problematikker op, som var gældende dengang for 71 år siden, og som stadig er
gældende i dag – fx tolerance. Vel mødt til en spændende aften!
Selde-Åsted menighedsråd

KORSANG
i Glyngøre Kirke
Tirsdag den 3.maj kl. 19.00 vil
Gyngøre-koret og vores børnekor lave et blandet program med
dejlige sange. Der vil være et par
fællessange i løbet af aftenen.

Påskemorgen

er en god morgen at indvi kirkerne i
Sæby og Vile for sommerhalvåret.
Menighedsrådet serverer en kop
frisklavet morgenkaffe en halv time
inden gudstjenestens start i denne
anledning. Velkommen 27.marts.

Siden sidst
DØBTE
Glyngøre Kirke
05/12-15
William Alexander Brandhøj Knudsen
17/1-16 Kristian Mørup Gregersen
30/1-16 Julie Dølby Nielsen
Åsted Kirke
20/12-15 Thea Dyhrberg Pinnerup
VIELSER
Glyngøre Kirke
30/1-16 Jane Dølby Nielsen & Martin Bjørndal Dølby
BEGRAVELSER/BISÆTTELSE
Glyngøre Kirke
26/11-15 Marie Kristina Toft Christensen
17/12-15 Mary Elisabeth Laursen Andersen
03/12-15 Anker Christensen
19/12-15 Magda Larsen Hansen
05/11-15 Villy Andersen
17/12-15 Karin Nielsen
24/11-15 Aksel Boesen Bonnerup
02/01-16 Julius Mortensen
02/02-16 Preben Kristensen
Vile Kirke
18/12-15 Regnar Terp Andersen
Åsted Kirke
22/12-15 Eivind Kristensen
Selde Kirke
07/01-16 Jørgen Stengaard-Pedersen
29/01-16 John Henry Nielsen
Junget Kirke
20/01-16 Orla Lindgren Pedersen

Kontakter
SOGNEPRÆSTER
Provst Susan Aaen
Bredgade 62, Glyngøre
7870 Roslev
97 73 10 11, saa@km.dk
Claus Henry Olsen
Fur Kirkevej 6, 7884 Fur
97 59 30 63, cho@km.dk
Birgitte Haahr Callesen
Furvej 31, Selde
7870 Roslev
97 59 60 40, bhc@km.dk
Præsterne træffes alle dage
undt. mandag, hvor der på
telefonsvareren henvises til den
præst, der er til rådighed.
Vedr. attester rettes
henvendelse til Susan Aaen
SELDE-ÅSTED
Hjemmeside:
www.fursundkirker.dk
Menighedsråd
Formand: Gert Primdahl,
97 59 51 99/21 66 24 18,
gert@primdahls.dk
Næstformand:
Niels Nørhave Riis
Kasserer:
Birgitte Kaastrup Børsting,
Kirkeværge, Selde:
Lis Primdahl, 97 59 63 83,
antonoglis@gmail.com
Kirkeværge, Åsted:
Asta Jensen, 97 59 51 84,
asta@aastedvognmand.dk
Øvrige medlemmer:
Ib Thun Madsen,
Hanne Hvidkjær,
Hanne Pedersen

Ansatte
Graver:
Peter Thøger Kristensen,
21 75 48 15
Gravermedhjælper:
Dorte Monberg Iversen
Organist:
Anne Marie Nielsen, 96 76 15 97
Kirkesangere:
Holger Lundgaard og
Jens Kristian Kristensen

GLYNGØRE-SÆBY-VILE
Hjemmeside:
glyngorekirke.dk

JUNGET-THORUM
Hjemmeside:
www.fursundkirker.dk

Kirkeværge: Pia N. Sørensen,
30661146, pias@mail.tele.dk

Menighedsråd
Formand: Hanne Petersen, 97 59
71 64, hp.junget@fibermail.dk
Næstformand: Helle Sørensen
Kasserer: Kaj Madsen
Kirkeværge, Junget:
Kaj Madsen, 97 59 71 71,
jungetmadsen@live.dk

Menighedsråd
Formand: Eline Balslev Jensen,
97731025/ 30111607,
eline@fiberpost.dk
Næstformand: Ellen Holmgaard
Kasserer: Ruth Bodilsen,
93731660, rb@bodilseninvest.dk

Øvrige medlemmer:
Kristian Degn Kristensen
Anita Andersen,
Anne Lise Michelsen,
Joan Justensen,
Søren Abildgaard,
Ellen Holmgaard,
Thomas Nielsen og
Else Marie Riis.

Øvrige medlemmer:
Jonna Nielsen,
Ingrid Gravgaard Pedersen

Ansatte
Graver: Jens Jönsson, 51373753
Gravermedhjælper:
Mette Glintborg, 50939997
Kari Bjorvatn Værden
Kirkesanger:
Ejgil Holmgaard Pedersen
Organist: Helle Kloster,
27122802, frukloster@gmail.com

Ansatte
Graver: Jens Kristian Kristensen,
21 49 42 46,
jungetthorum@jubii.dk
Gravermedhjælper:
Trine Lund Hansen
Organist og kirkesangere:
se Selde-Åsted

Redaktion:
Jonna Nielsen, Hanne Pedersen,
Hanne Hvidkjær, Eline Balslev
Jensen, Anne Lise Michelsen,
Susan Aaen og Birgitte Haahr
Callesen. Ansvarsh. red. Helle
Kloster. Foto: Uffe Sørensen.

Kirkeværge, Thorum:
Niels Hougaard, 97 59 70 20

Deadline: Forslag til stof til
næste nummer af Folkekirken
i Nordsalling modtages gerne
senest 25.04.2016 til
frukloster@gmail.com

