Folkekirken i

NORDSALLING

Glyngøre-Sæby-Vile,
Selde-Åsted & Junget-Thorum sogne
1. årgang nr. 3, september-oktober-november 2015

Gudhjælpemig

- et indlæg om at levne plads til Gud
Dette kirkeblad handler bl.a. om, hvad en
præst laver – udover søndagens gudstjeneste, som de fleste er fortrolige med er
præstens kerneydelse. Sognepræst Birgitte
Haahr Callesen fortæller andetsteds i bladet
om, hvad en præst laver.
I den sammenhæng har jeg gjort mig nogle
overvejelser over det sære spændingsfelt,
man som forkynder – og som kristen – befinder sig i der midt mellem hjerne og hjerte/fornuft og tro.
Som præster prædiker vi hver eneste søndag om noget, vi ikke har det mindste forstand på. Vi står foran en kiste og læser ord
højt om en mand, der døde, men som med
Guds mellemkomst blev levende igen.
Og vi får det gudhjælpemig til at give mening! For os selv. Og forhåbentlig også for
de, som lytter. Så meget mening, at det giver mening år efter år at læse og høre de
samme ord. Og sommetider opdage, at ordene når mig på en ny måde. Giver mig en
ny indsigt. Eller rejser et spørgsmål, som jeg
må lede efter svaret på og som, når jeg finder svaret, åbner nye veje, nye spørgsmål.
Vores gode opdragelse har nok lært os,
at det gudhjælpemig ikke er pænt at sige
gudhjælpemig. Men måske er det i virkeligheden det, vi skal holde op for os selv hver
eneste dag: at levne en plads, hvor jeg ikke
fylder det hele, men hvor Gud har eget råderum.

Bibeloversættelser er vel lidt en religion
i sig selv. Vi hylder videnskabeligheden,
grundigheden, korrektheden. Og når Majestæten autoriserer Bogen i ny sproglig
klædedragt, så er vi sikre på, at alt er i den
skønneste orden. Men i baghovedet lurer
præsteløftets lidt gammelartige ord: at vi
skal beflitte os på at forkynde Guds Ord
rent og purt. Og hvordan gør vi det, hvis vi
ikke sommetider tager livtag med en tidsbestemt oversættelse og dens korrekthed?
Og vover at læse en tekstnær omskrivning
som vel ikke er funderet i en 110 % korrekt
oversættelse, men som meningsmæssigt
giver, ja, bedre mening.
For et par år siden udkom en ny oversættelse af Det nye Testamente med titlen Den
nye Aftale(DNA) og her formuleres det i
Paulus’ brev til Romerne 8,26-27 sådan: Vi
ved nemlig ikke, hvad vi skal bede Gud
om, eller hvordan vi skal gøre det. Men
så beder Helligånden for os med ordløse suk. Gud undersøger vores hjerter, og
derfor ved han, hvad det er, Helligånden
vil sige.
Vi er jo på en umulig opgave. Mission impossible. Ikke mange andre jobs fordrer, at
du dag efter dag skal bruge det meste af
din arbejdsdag på noget, du ret beset ikke
har forstand på, men som du alligevel får
løn for. Men det vi i intellektuel forstand
ikke ved noget om, ved vi samtidig en helt
masse om erfaret by heart. Eller nærmere:
Helligånden har givet mig indsigt i det, der

for forstanden er indsigtsløst. Gud hjælper
mig til en indsigt i det, jeg ikke kan sige
mig selv. For hvis jeg kunne sige mig selv,
at døde kan stå op af graven igen, så truede
en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Jeg
kan ikke sige og forkynde og tro, at Kristus
fysisk er gået ud af graven. Men med Helligåndens hjælp giver det alligevel mere
end god mening. Og giver os styrke, når vi
er små og afmægtige, men alligevel formår
at bringe det ufornuftige budskab om dødes opstandelse videre.

Gud hjælpe mig til, at det vil være
sådan hver dag i tjenesten som
præst og medmenneske. For:
Gud undersøger vores hjerter,
og derfor ved han, hvad
det er, Helligånden vil
sige.
Susan Aaen

Salling kirkehøjskole
Efteråret 2015 med følgende program
Carl Nielsen i 150 år
Det hellige og magiske syvtal
Mandag den 28. september
kl. 10.15 organist Morten Ladehoff, Skive:
” Carl Nielsen og kirkemusikken”
kl. 13 Idehistoriker Kurt Hedegaard Hansen, Skive:
”De syv dødssynder”
Mandag den 19. oktober
kl. 10.15 lektor Henrik Bolt-Jørgensen, Sjørring:
oplæg til Ingmar Bergmans: ”Det syvende segl”
kl. 13 ”Det syvende segl”
Mandag den 2. november
kl.10.15 lektor Kasper Bro Larsen, Århus:
”Johannes Åbenbaring”
kl. 13 Museumsdirektør Ida-Marie Vorre, Odense:
”Carl Nielsens liv og levned.”

Mandag den 16. november
kl. 10.15 Johs. Konstantin Neergaard,
Silkeborg: ”Carl Nielsen og jazzen”
kl. 13 sognepræst Søren Jensen, Ellevang:
”Fra apokalyptik til science fiction”
Salling kirkehøjskoles møder er på Salling
Efterskole i Jebjerg kl.10.15 til 12.15.
Derpå frokostpause.
Eftermiddagsmøde kl.13 til 15.
Betaling: 250 kr. pr. semester,
100 kr. pr. dag. Enkelt foredrag 50.
Formand er Kjeld Stampe Nielsen,
Knud Strand, tlf. 51164937
Kasserer er Henny Jakobsen,
Selde, tlf. 40364269
Skoleleder, sognepræst Henrik Forman,
Heltborg tlf. 60 72 90 17.
25-årsskriftet 50 kr.
Vendsysselstur i maj 2016 i to dage.

Hvad laver en præst?
For nylig spurgte en minikonfirmand mig:
”Er det her dit eneste arbejde? Hvad laver
en præst egentlig, når det ikke er søndag?”.
Og det er ikke den første gang, jeg som
præst har fået stillet det spørgsmål, og det
bliver næppe den sidste. For mange spørger sådan, ikke kun børn – og det er ikke for
at være uforskammede, men fordi mange
faktisk ikke ved, hvad præsten laver ud over
den ugentlige gudstjeneste.
At være præst er på en gang et meget synligt arbejde, fordi præstens job handler om
at kommunikere: at tale, samtale, skrive,
møde mennesker. Men det er også et usynligt arbejde. Det er lidt ligesom et isbjerg:
der er 9 gange så meget is under vandet.
Det, der er synligt ved præstens arbejde,
er når man har præstekjolen på. Så er der
ingen, der er i tvivl. Præsten er på arbejde, om det så er ved en gudstjeneste, ved
dåb, bryllup eller begravelse. Men forud for
disse kirkelige handlinger, som kan kaldes
”toppen af isbjerget”, ligger der jo en lang
række forberedelser – som altid tager længere tid end selve handlingen.

tale med pårørende, så de får fortalt det, de
gerne vil. Det er ud fra dette møde, at præsten kan lave en prædiken til begravelsen –
en prædiken med et indhold, der passer til
det menneske, vi tager afsked med og med
forkyndelsen af det levende håb, vores tro
giver os. Efter begravelsen kan man besøge
dem, der efterlader sig en ægtefælle, og vi
besøger i det hele taget dem, der kontakter
os for en samtale. Det kaldes sjælesorg, når
nogen gerne vil tale med præsten under fire
øjne. Præster har tavshedspligt, og derfor
kan man trygt henvende sig om alt. Ind i
mellem er der ønske om at holde nadver, og
det kan man sagtens derhjemme.
At tale med dåbsforældre er vigtigt. Ofte
er de usikre over for gudstjenesten og ritualet som sådan, og vi gennemgår derfor
gudstjenestens gang grundigt og taler naturligvis også om, hvad dåben betyder. Bryllupssamtaler er på samme måde præget af
forventning og glæde og mange praktiske
spørgsmål bliver afklaret.

Gudstjenesten er ugens omdrejningspunkt.
Jeg holder gudstjenester i sognenes fire
kirker på skift hver søndag. Der kan desuden være særlige børnegudstjenester eller
andre slags gudstjenester, og der er gudstjeneste på Selde Ældrecenter en gang om
måneden.

Mange af arbejdsugens timer går foran
computeren, når der skal skrives prædikener og taler til de tjenester, der foregår
i løbet af ugen. Forud for skriveprocessen
er der naturligvis en del forberedelser: nærlæsning af søndagens tekster, vælge salmer
og der skal også være tid til at læse aviser
og bøger, så man kan forny sig og følge
med.

Samtaler med dåbsforældre, brudepar og
pårørende lægger man som præst stor
vægt på. Der skal f.eks. være god tid til at

Præster har en del undervisnings- og oplysningsopgaver. I Selde, Åsted, Junget og
Thorum sogne er der konfirmander, mini-

konfirmander, Bibel i Børnehøjde og arrangementer med dagplejebørn. Den nære
kontakt til skoler, børnehaver og forældre er
vigtig, og der skal koordineres med undervisning og børnearrangementer. Der kan
også være besøg i kirken af skoleklasser eller andre interesserede, og så står præsten
naturligvis til rådighed.
Telefonen skal i øvrigt også passes; der er
ofte mange opringninger i dagens løb, ja på
alle tidspunkter. Ikke to dage er ens – ikke to
uger ligner hinanden. Det er uvist, hvad der
kommer af samtaler og møder og forberedelser varierer fra uge til uge. Der er dog
altid en del papirarbejde, der skal ordnes,
selv om sekretæren klarer det meste.
I Selde, Åsted, Junget og Thorum er der to
menighedsråd, hvor jeg som præst er medlem. Jeg deltager i møder samt udvalgsarbejde til gavn for kirkens liv og vækst. Det
er også naturligt, at præsten deltager i de
forskellige arrangementer, som sognet afholder. Det kan være eftermiddagsmøder,

Billedtekst:
Birgitte er på stiftspræstekursus, hvor hun
bl.a. skal holde andagt for 120 kolleger.
Nederst på ærmet sidder hvide poignetter,
som ind imellem på indersiden bliver lige
så sorte, som havde man gravet i jord. På
billedet forbereder Birgitte sig på denne
praktiske del af tjenesten:-)
Foto: Susan Aaen

sogneaftener, udflugter, koncerter. I forbindelse med de forskellige arrangementer og
aktiviteter er det vigtigt, at der bliver skrevet
pressemeddelelser og lavet plakater. Det er
også en side af præstens kommunikation
ligesom kirkebladet, der er kirkens hilsen til
alle i sognene.
Et godt samarbejde omkring kirken er utroligt vigtigt, og derfor er kontakt med gravere, organist og kirkesangere en del af
dagligdagen. Et godt arbejdsteam er altafgørende for en kirkes gode ånd.
Her er det kun en del af isbjerget, jeg har
fortalt om. Men det fremgår nok, at det er
et meget varieret og alsidigt arbejde, og det
er under alle omstændigheder et arbejde,
som jeg sætter stor pris på!
Birgitte Haahr Callesen

Kirken på landet

– en lokal konference med udsyn
Lørdag den 20. juni løb en stor konference
med over 200 deltagere af stablen i Sallinghallerne. Konferencen skete på initiativ af
biskop Henrik Stubkjær og dens formål var
ganske enkelt at sætte fokus på vilkårene
for menighederne i landsognene.
Første del af konferencen forløb med indspark fra en lang række professionelle aktører, der hver ud fra deres egen faglighed
gav bud på land-kirkens muligheder og udfordringer. Bl.a. gav sociolog Peter Lüchau,
der som ansat på Københavns Universitet,
tankevækkende påpegede, at kirken på landet ingen problemer har: de fleste nyfødte
bliver døbt, 90 % af indbyggerne er medlemmer af folkekirken, kirken har en høj
troværdighed, der er mange frivillige. Nej,
i virkeligheden er det kirken i byen, der er
udfordret. Ifølge sociologen altså.
Kongelig bygningsinspektør Niels Vium var
middelalderkirkernes advokat. Han fremhævede bl.a., at de smukkeste kirker ligger
længst ude på landet og det er heldigt, for
så er der ikke så mange til at ødelægge dem
med alle mulige mærkelige påfund!
Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes
Fællesråd, var om medarrangør af konferencen, optaget af, hvordan man gør det
mere attraktivt at bosætte sig på landet og
dermed også styrke opbakningen til det lokale folkelige og kirkelige liv.
Efter en spændende formiddag med kompetente foredragsholdere og en god frokost, kom eftermiddagen med de forskellige workshops, der spændte fra alternative
gudstjenesteformer over foreningssamarbejde i et sogn til processen i oprettelse af
storpastorater.

Meningen var at man skulle stoppe op hvor
man fandt noget spændende.
Et sted var der et menighedsrådsmedlem fra Hune ved Blokhus, der fortalte om
hvordan de i en landsbykirke afholder lægmandsgudstjenester. Det er en spændende
tanke. Lidt ligesom når man ved en skolelukning opretter en friskole fordi man ikke
vil undvære skolen, så var man der optaget
af at der hver søndag skal være en gudstjeneste, også selvom der ikke er en præst
til stede. De holder det som en almindelige gudstjeneste, hvor frivillige står for den
kirkelige handling, dog ikke med altergang,
men med kirkekaffe bagefter.
Et andet sted havde en gruppe fra menigheden overtaget hvervet som kirkesangere.
Kirkesangeren tog sig så af pyntning og lys.
På den måde frigjorde man flere timer for
graveren til arbejde på kirkegården.
Men nok så vigtigt ved eftermiddagen, var
de mange samtaler på tværs af alle deltagere, både med nogen man kendte på forhånd, men især med nogen man ikke kendte.
Alle talte meget om brug af frivillige i kirkens arbejde. Dem er der mange af, men i
de små landsogne hvor befolkningen bliver
ældre og ældre, og de få unge der er, har
deres arbejde udenfor sognet, skal vi også
passe på hinanden, og ikke drive rovdrift på
dem der har overskud til at yde en frivillig
indsats. Derfor er tanken om at samarbejde
med andre foreninger eller frivillige på plejercentret måske mere nærliggende. Der er
mange muligheder, det er bare om at finde
den bedste løsning for det enkelte sogn.
Eline Balslev og Susan Aaen

BIKER

Sognets dagligstue

gudstjeneste

Sognets dagligstue, som vi begyndte med i efteråret
2014, starter sæsonen i oktober. Der er så mange
aktiviteter i byen, men vi har fundet en ledig tid,
nemlig fredag formiddag.
Fremover er der fredag formiddag i konfirmandstuen i Glyngøre kaffe og brød i tidsrummet
mellem kl. 9.30 – 11.00.
Der er altid et medlem fra menighedsrådet tilstede.
Fredagene i efteråret er:
Oktober: 2. – 9. – 23. – 30.
November: 6. – 13. – 20. – 27.
December: 4. – 11.

Den 4. september
afholdes bikergudstjeneste
i Sæby Kirke kl. 18.00.
Efterfølgende er der åbent
hus i MC-klubben, hvor der
kan købes et måltid mad.

Vi håber, I vil tage imod tilbuddet om en times
tid med hygge og snak, og tag gerne strikke- eller
sytøjet med.
Menighedsrådet Glyngøre, Sæby, Vile

Præstefordelingen
i Nordsalling-Fur pastorat

Fordelingen af præsternes arbejdsopgaver i Nordsalling-Fur pastorat er for nylig
ændret lidt. Præsterne har modtaget flere
spørgsmål ang. denne forandring, derfor
bringer vi her en forklaring fra stiftet: Provst
Susan Aaen har brug for yderligere aflastning i sit embede, da hun varetager flere
opgaver. Birgitte Haahr Callesen varetager

derfor flere opgaver som aflastning for
provsten. Indtil videre vil der være en månedlig gudstjeneste på Fur ved pastor Poul
Krabbe-Poulsen.

Gudstjenester
SEPTEMBER

T
1
10.00 Gudstjeneste
		
på Glyngøre Ældrecenter CHO
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
O
2
17.00 Fyraftensang
		
i Fur kirke CHO
T
3
F
4					
L
5
11.00 Dåbsgudstjeneste
		
i Glyngøre kirke SAA
		
14. søndag efter trinitatis
S
6
Selde: 9.00 CHO
		
Glyngøre: Høst 10.45 CHO
		
Fur: 19.30 CHO m. skriftemål
M
7
T
8
14.30 Gudstjeneste
på Selde Ældrecenter BHC
O
9
T
10
F
11
L
12
		
15. søndag efter trinitatis
S
13
Glyngøre: 9.00 BHC
		
Thorum: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 POK
M
14
T
15
14.30 Gudstjeneste
på Fur Ældrecenter CHO
O
16
T
17
F
18
L
19
		 16. søndag efter trinitatis
S
20
Junget: 9.00
		
Selde: 10.30
		
Vile: Høst 10.45 CHO
		
Fur: 14.00 CHO
M
21
T
22
O
23
T
24
F
25
L
26
		
17. søndag efter trinitatis
S
27
Åsted: 9.00 CHO
		
Sæby: Høst 10.45 SAA
		
Fur: 10.45 CHO
		
Fur: 14.00 CHO
M
28
T
29
O
30
19.00 Lutheraften på Østergaard

OKTOBER
T
1
F
2
L
3
11.00 Dåbsgudstjeneste
		
i Glyngøre kirke SAA
		 18. søndag efter trinitatis
S
4
Fur: 9.00 CHO
		
Thorum: 10.30 CHO			
		
Glyngøre: 16.00 CHO
M
5
		
10.00 Gudstjeneste
T
6
på Glyngøre Ældrecenter
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
O
7
17.00 Fyraftensang
		
i Fur kirke CHO
		
17.00 Fyraftengudstjeneste
		
i Glyngøre kirke SAA
		
19.00 Bibelen live i Selde kirke
T
8
F
9
L
10
		 19. søndag efter trinitatis
S
11
Selde: 10.30 BHC
		
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Fur: 10.45 POK
M
12
T
13
14.30 Gudstjeneste
		
på Selde Ældrecenter BHC
O
14
T
15
F
16
L
17
		 20. søndag efter trinitatis
S
18
Glyngøre: 9.00 BHC
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
19
T
20
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
O
21
T
22
F
23
L
24
		 21. søndag efter trinitatis
S
25
Fur: 9.00 CHO
		
Junget: 10.30 BHC
		
Glyngøre: 10.45 CHO
M
26
T
27
O
28
T
29
F
30

NOVEMBER
		 Allehelgen søndag
S
1
Thorum: 9.00 BHC
		
Åsted: 10.30 BHC
		
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Fur: 10.45 CHO
M
2
		
10.00 Gudstjeneste
T
3
på Glyngøre Ældrecenter
		
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
		
17.00 Fyraftensang
O
4
i Fur kirke CHO
		
17.00 Fyraftensgudstjeneste
		
i Glyngøre kirke SAA
T
5
19.00 Filmaften i Selde kirke
F
6
L
7
11.00 Dåbsgudstjeneste
		
i Glyngøre kirke SAA
		
23. søndag efter trinitatis
S
8
Åsted: 9.00 CHO
		
Glyngøre: 10.45 CHO
		
Fur: 10.45 POK
M
9
T
10
14.30 Gudstjeneste
		
på Selde Ældrecenter BHC
O
11
T
12
F
13
L
14
		 24. søndag efter trinitatis
S
15
Fur: 9.00 BHC
		
Selde: 10.30 BHC
		
Glyngøre: 10.45 SAA		
M
16
T
17
14.30 Gudstjeneste
		
på Fur Ældrecenter CHO
O
18
T
19
F
20
L
21
		 Sidste søndag i kirkeåret
S
22
Glyngøre: 9.00 BHC
		
Junget: 10.30 BHC
		
Fur: 10.45 CHO
M
23
T
24
O
25
T
26
F
27
L
28
		 Første søndag i advent
S
29
Selde: 10.30 BHC
		
Glyngøre: 10.45 SAA
		
Fur: 10.45 CHO
M
30

DECEMBER
T
1
		
		
		
O
2
T
3
F
4
L
5

10.00 Gudstjeneste
på Glyngøre Ældrecenter
14.30 Gudstjeneste
på Fur Ældrecenter CHO

HENVISNING FRA SEPTEMBER
T
8
19.00 Salmesangsgudstjeneste og
		
sognemøde i Åsted krike
T
15
13.00 Sogneudflugt Selde-Åsted		
Junget-Thorum sogne med afgang
		
fra Selde kirke

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.

Indsamling

Sogneudflugt

i Selde, Åsted, Junget og Thorum

i Selde, Åsted, Junget og Thorum
Så er tiden kommet, hvor vi skal afsted på vores årlige sogneudflugt. Udflugten går i år til
Møltrup Optagelseshjem, som er et hjem for
hjemløse mænd i alle aldre, der ønsker at leve
i et alkohol- og stoffrit miljø. Udflugten vil i år
ligge på en hverdag, da der ikke er åbent for
besøg i weekenderne.
Program: Dato: 15/9 – 2015.
Afgang: Selde Kirke kl. 13.00.
Ankomst: Møltrup optagelseshjem, hvor der
vil være rundvisning og eftermiddagskaffe.
Senere på dagen spiser vi aftensmad.
Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding kan ske til:
Asta Jensen: 97595184, Lis Primdahl:
97596383 eller Jonna Nielsen: 97597265.
Sidste tilmelding: d. 1/9 – 2015.
Vel Mødt!

I juli, august og september samler vi ved
gudstjenester ind til Møltrup Optagelseshjem, som er et botilbud til mænd over 18
år, som ønsker at leve i et stof- og alkoholfrit miljø. Her kan man få en hverdag med
mening, hvor der er arbejde til alle og brug
for alle i de mange værksteder, som bl.a.
omfatter landbrug, slagteri, savværk mm.

Glyngøre kirkekor
Kirkekor starter op igen. Vi øver hver tirsdag
på skolen kl. 12.55 – 13.40
Vi arbejder seriøst med sangene, rytmerne,
stemmerne … men har også tid til hyggeligt
samvær! Alle børn fra 2.-6.klasse, som har
lyst til at prøve det dejlige korliv, er meget
velkomne.
Helle Kloster

Filmaften
		 i Selde kirke
Torsdag den 5. nov. kl. 19 er der filmaften i Selde kirke.
Vi skal se den danske film af Erik Clausen ”Mennesker bliver
spist”, som vandt Gabrielprisen i år.
Gabrielprisen uddeles hvert år siden 2003 af Landsforeningen af Menighedsråd. Efter filmen er der mulighed for at få
en kop kaffe og en snak om filmen.
Vel mødt til en hyggelig aften!

Velkommen
Menighedsrådet har pr. august ansat Kari
Bjorvatn Værden som ny gravermedhjælper
ved Glyngøre, Sæby, Vile kirker.

Ny graver

ved kirkerne i Junget og Thorum

Nu består personalet på kirkegårdene af
Graver Jens Jönsson, og gravermedhjælperne Mette Glitborg og Kari Bjorvatn Værden.
Eline Balslev Jensen, formand

Mit navn er Kari
Hej! Mit navn er Kari. Født i Sverige i 1972
og vokset op i Norge. Kom til Danmark for
12 år siden for at uddanne mig til gartner
ved Beder Gartnerskole. Gift med Jørgen fra
Fur, og sammen har vi to børn, Kristian 5 år
og Astrid 3 år. Bor i Højslev Kirkeby.
At få nyt arbejde i dag er næsten som at
vinde i Lotto, så jeg føler mig utrolig heldig og er meget taknemlig for at have fået
stillingen som gravermedhjælper her ved
Glyngøre, Sæby og Vile kirker.
Tusind tak!
Mvh Kari Bjorvatn Værden

Vores graver Thomas Christensen har opsagt sin stilling, og nyder nu velfortjent sit
otium. Menighedsrådene i Junget og Thorum vil gerne benytte denne lejlighed til at
takke for godt samarbejde igennem årene,
som er gået.
Vi byder velkommen til vores nye graver
pr. 10/8 2015, Jens Kristian Kristensen, som
mange af jer i forvejen kender, da han desuden også er ansat som kirkesanger i Selde,
Åsted, Junget og Thorum kirker. Jens Kristian er uddannet tømrer og har arbejdet 35
år som tømrersvend i byggebranchen. Han
har selv en stor have og går op i, at tingene
tager sig godt ud, ikke bare hos ham selv,
men også i Thorum, hvor han bor og frivilligt gør et stort stykke arbejde for at skabe
liv og sammenhold i byen. Jens Kristian vil
i sit nye arbejde som graver bestræbe sig
på at behandle kirkens område med omhu,
således at kirkegårdens brugere kan føle sig
mødt og imødekommet på kirkegårdene.
Vi i menighedsrådet glæder os til vores
fremtidige samarbejde. Vi håber, at du også
må få et godt samarbejde med vores gravermedhjælper Trine Lund Hansen.

Bibelen Live!
Onsdag den 7. oktober kl. 19 kommer Klaus
Højgaard Laursen til Selde kirke med sin bibelrecitation Bibelen Live – Salmernes Bog.
Om arrangementet skriver Klaus: ”Bibelen
Live” er en mulighed for at opleve bibeltekster på en anderledes måde. Teksterne bliver reciteret ordret fra Bibelselskabets autoriserede udgave af Bibelen fra 1992. Ved at
kunne teksterne udenad har jeg en fantastisk mulighed for at bruge min stemme,
mimik og hele min krop på at formidle indholdet. Derved får I mulighed for at opleve
levende ord på en levende måde!”

Kom og vær med til en spændende og levende aften i selskab med de gammeltestamentlige salmer!
Selde-Åsted menighedsråd

Bibel i børnehøjde
Igen i år laver vi Bibel i Børnehøjde i Selde
kirke, som er et tilbud til børn i førskolealderen samt 0. og 1. klasse på Fursund skole.
I Bibel i Børnehøjde skal vi hygge os med at
tegne og høre bibelhistorier og synge, og
børnene får mulighed for at lære kirken og
dens inventar at kende.
Tid og sted: 4 torsdage i træk efter efterårsferien, altså 22.10., 29.10., 5.11. og 12.11. i
Selde kirke.

Der er tilmelding til mig på bhc@km.dk
eller 9759 6040, og jeg henter gerne børnene i børnehaven og på skolen i Selde kl.
14.15, hvis forældrene ikke har mulighed for
at komme med, og jeg følger dem tilbage
igen bagefter.
Mange hilsner,
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen

Luther-aften på Østergård
Onsdag den 30. september kl. 19 tager vi
hul på fejringen af 500-året for reformationen i Danmark. Tidligere lærer og højskoleforstander Jørgen Tolstrup fra Nykøbing

har skrevet en Luther-monolog, som vores kirkesanger Jens Kristian Kristensen vil
fremføre på middelalderborgen Østergård i
Åsted. Vel mødt til en hyggelig aften i reformationens tegn!
Selde-Åsted menighedsråd

Siden sidst
Døbte
24.05. i Selde kirke:
Vigga Primdahl Pedersen
01.08. i Glyngøre kirke:
Simon Hove Nielsen, Anders Bonde Enevold
og Christian Bonde Enevold
Viede
06.06. i Åsted sogn: Camilla Rud Simmelkjær
og Kasper Grønbæk Jensen
04.07. i Selde kirke: Lene Borkholm Poulsen
og Jonas Lundsted Poulsen
18.07. i Åsted sogn: Birthe Ringsborg Jensen og Lars Primdahl Jensen

Begravede/bisatte
04.06. i Skt. Mortens kirke, Fur:
Helen Dalsgaard Csali
09.06. i Selde kirke:
Karen Hesselbjerg Kristensen
22.07. i Glyngøre kirke: Vagn Andensen
24.07. i Sæby kirke: Jørgen Kristensen
07.08. i Selde kirke: Karen Margrethe Eriksen
GLYNGØRE KIRKE:
Herluf Jul Bendtsen
Villy Kosmus Nielsen
Ove Holm-Hansen
Gert Bro Mølgaard

08.08. i Sæby kirke:
Mette og Henrik Bro Sørensen.
15.08. i Thorum kirke: Anne Hedelund
Nielsen og Thomas Hylleholt Christensen
15.08. i Selde kirke: Michella Bred og
Kristian Eriksen

Salmesangaften og sognemøde i Åsted
Tirsdag den 8. september kl. 19 er der salmesangsgudstjeneste i Åsted
kirke. Der vil være et program for aftenen, men man kan også få mulighed
for at ønske sine yndlingssalmer. Efter gudstjenesten er der sognemøde med
kaffe og kage, hvor menighedsrådet vil orientere om årets gang i Selde og
Åsted sogne. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til præst og
menighedsråd.
Selde-Åsted menighedsråd

Nyt fra kirkeværgen
I skrivende stund skinner solen fra en blå
himmel, ikke særlig meget vind. Perfekt vejr
til, at der igen kan kalkes på Glyngøre Kirkes tårn. Det har i denne sommer, været en
lang og sej kamp at få dette arbejde udført.
Håndværkerne har været godt trætte af det,
men nu ser det ud til at lykkes. Håber I alle
vil nyde synet af vore flotte kirker i sensommeren, lige nu kan de ikke være meget pænere.
Næste projekt er også godt i gang, nemlig
automatisk klokkeringning ved Sæby Kirke og Glyngøre Kirke. Sæby Kirke er ved at
være færdig, og vi beklager, der har været
nogle computerfejl, så der er blevet ringet
i tide og utide. Men fejlen er ved at blive
rettet. I Glyngøre Kirke har klokken været
taget ned, da der blev konstateret rust i de
bærende dele. Delene er blevet ordnet og
er nu sendt til galvanisering. Klokkefirmaet

håber, at Glyngøre Kirkes egen klokke igen
ringer over byen i slutningen af august.
Vile Kirke får ikke automatisk klokkeringning, da Kirkeministeriets klokkekonsulent
har nedlagt forbud imod det, da det vil
skade klokken. Kirkeklokken hører til blandt
landets ældste. Den er støbt i 1400-tallet.
Kirken havde i middelalderen 2 klokker, den
største blev i 1528 afleveret på Aalborg Slot,
ved den store klokkekonfiskation, sammen
med 27 andre klokker fra området. Så her
vil kirkegårdspersonalet fortsætte med at
ringe på manuel vis.
Inden jul vil kirkebænkene i Glyngøre Kirke
blive eftergået, så de igen fremstår uden afskalninger. Her vil maleren gerne have ”dårligt vejr”, så ja, det er ikke nemt for vejrguderne at gøre alle tilpasse.
Pia Sørensen

Eftermiddagsmøderne
i Glyngøre Præstegård

Vi inviterer igen i år til eftermiddagsmøder med forskelligt
indhold på programmet. Følgende onsdage kl. 14.30 er vi klar:
30. september: Organist og lærer Elisabeth W. Olsen
står for arrangementet
28. oktober: Sognepræst Peter Østerby Jørgensen fortæller om
rejseoplevelser og giver lytteren ord til eftertanke med på vejen
25. november: Advent - Susan Aaen og Helle Kloster vil
være klar med fortælling og sang.
Menighedsrådet Glyngøre, Sæby, Vile

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
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,
97 59 63 79, akbbk@mail.tele.dk
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,
97 59 50 17/40 42 00 17,
ib@thunmadsen.dk
Hanne Hvidkjær: 75 28 98 00,
hhmp@hotmail.dk

Hanne Pedersen: 28 51 58 52,
hannepedersen14@gmail.com
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
JUNGET-THORUM
Hjemmeside:
www.fursundkirker.dk
Menighedsråd
Formand: Hanne Petersen, 97 59
71 64, hp.junget@fibermail.dk
Næstformand:
Helle Sørensen
Kasserer: Kaj Madsen, 97 59 71
71, jungetmadsen@live.dk
Kirkeværge, Junget:
Kaj Madsen, 97 59 71 71,
jungetmadsen@live.dk
Kirkeværge, Thorum:
Niels Hougaard, 97 59 70 20
Øvrige medlemmer:
Jonna Nielsen: 97 59 72 65,
krenoline@gmail.com
Ingrid Gravgaard Pedersen,
97 59 72 60, ingridgravgaardpedersen@gmail.com
Ansatte
Graver: Jens Kristian Kristensen,
97 59 71 28, elnaogkes@live.dk
Gravermedhjælper:
Trine Lund Hansen
Organist og kirkesangere:
se Selde-Åsted

GLYNGØRE-SÆBY-VILE
Hjemmeside:
glyngorekirke.dk
Menighedsråd
Formand: Eline Balslev Jensen,
97731025/ 30111607,
eline@fiberpost.dk
Næstformand:
Kim Kryger
Kasserer: Ruth Bodilsen,
93731660, rb@bodilseninvest.dk
Kirkeværge: Pia N. Sørensen,
30661146, pias@mail.tele.dk
Øvrige medlemmer:
Anita Andersen,
Anne Lise Michelsen,
Joan Justensen,
Søren Abildgaard,
Ellen Holmgaard,
Thomas Nielsen og
Else Marie Riis.
Ansatte
Graver: Jens Jönsson, 51373753
Gravermedhjælper:
Mette Glintborg, 50939997
Kari Bjorvatn Værden
Kirkesanger:
Ejgil Holmgaard Pedersen
Organist: Helle Kloster,
27122802, frukloster@gmail.com
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