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79. årgang

Grundvolden
ved at se på, hvordan det går i vores samtid. Så
kan vi ende med alle mulige forestillinger: ´det
går rent galt og der er ingen Gud´ - ´eller vi skal
uddanne os og udvikle os teknologisk, så vil vi
overvinde alle vanskeligheder´. Gud har åbenbaret sig for sit ejendomsfolk, og vist, at Han
er hellig, og vil at Hans folk skal leve helligt,
og opdrager det, når det i hårdhed mishandler
den svage, og stoler på afguder. Men Gud viser
også, at Han er trofast og ikke har glemt sit folk:

For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er
lagt, Jesus Kristus. – læsning til sidste søndag i kirkeåret,
(1. Korintherbrev 3,11)

Her er mureren i gang med at lægge grundsten
til carport i præstegården her på Fur. Når stenene har ligget nogle dage i betonen, er det et fast
grundlag for det videre byggeri. Hvis man sætter
de næste bjælker og brædder uden for den sokkel,
så vil byggeriet med tiden synke, skride og rådne.
Hvad har byggeri af en carport med kirken at gøre?

Den kristne kirke er ligesom sådan et byggeri.
Den har en grundvold, en sokkel. Og den har Gud
selv lagt. Det er ikke filosofi, poesi, drømme eller
andre gode tanker, vi bygger vores liv med Gud
på. Man kan godt ad den vej erkende, at der nok
er en skaber. Men kan vi finde ud af, hvad Han
vil med os? Nej det må skaberen selv åbenbare for
os: Han er selv fundamentet, for menneskers håb.
Hvor har Gud fortalt, hvad han vil med os?

Vi bekender, i vores fælleskristne bekendelse, at
vi bygger på det som Guds Hellige Ånd har talt
”ved profeterne” Her viser Gud os sit trofaste og
barmhjertige hjerte, når Han trøster sit plagede
ejendomsfolk, Israels folk:
For din skaber tager dig til hustru,
Hærskarers Herre er hans navn;
Israels Hellige løskøber dig,
han kaldes hele jordens Gud.
(Esajas kpt. 54,v 5)

Og vi lægger mærke til at Gud vil kaldes ”hele
jordens Gud. ” Altså også Gud for os, som bor
rundt om i verden. Det kan vi ikke regne ud,
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Den Nikænkske trosbekendelse – se salmebogen.

I overstrømmende vrede
skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig,
men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed,
siger Herren, der løskøber dig.
(Esajas kpt. 54,v 8)

Hvad er så denne ´Grundvold´?

Det er, når Gud i sin barmhjertighed løskøber mennesket. Guds barmhjertighed, troskab
og godhed mod mennesker, træder helt tydeligt
frem, da Guds evige og enbårne Søn bliver menneske og løskøber os.
Når blot grundvolden ligger godt, kan det vel
være lige meget hvordan vi bygger videre?
Nej, for enhver har et ansvar her i den kristne kirke.
Og her skal der bygges omhyggeligt, med lodstok
og tommestok, så man holder den gode linje der er
lagt med grundvolden. Her kunne der siges meget
om at holde sig omhyggeligt til det der er åbenbaret i bibelhistorien. Der forsøges til alle tider, at
tilrette kirkens lære efter det som er ´mainstream
kristendom´. Men det kan ende gruelig galt. I stedet skal vi lytte til apostelen som et sted skriver:
Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af
mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud,  og lad
jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus,
til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som
takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.  For
der står i Skriften:
Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten,
udvalgt og kostbar.
Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.
(1. Peters Brev kpt. 2 v4 -6/ [Esajas kpt. 28,v 16])

Den der tror på ham, skal ikke blive til skamme,
men på opstandelsens dag opstå til evig glæde.
		
CHO

Fastelavn
Søndag den 3. marts
Vi starter i kirken kl. 13.30 til en kort gudstjeneste. Bagefter mødes alle til
kaffe og tøndeslagning i forsamlingshuset. Hele arrangementet sker i et samarbejde med Fur Friskole, Fur Børnehus og Fur Menighedsråd.

Kursus i Kristendom - Explanation
Har du lyst til at vide mere om kristendommen udbyder Nordsalling-Fur pastorat i foråret fem
kursusaftener, fra 19.00-21.00, hvor vi sammen dykker ned i kristendommens grundtemaer.
Mandag den 4. marts: Tro og konsekvens Tilmelding senest torsdag den 28/2-19
Mandag den 18. marts: Jesus og Kristus Tilmelding senest torsdag den 14/3-19
Mandag den 1. april: Frelse og fortabelse Tilmelding senest torsdag den 28/3-19
Aftenerne afholdes i Konfirmandstuen ved Fur Præstegård - Fur Kirkevej 6.
Tilmelding til: Kirke– og kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen på tlf.: 4041 7873 eller
e-mail: 9201thn@km.dk.

Salmesangaften
Onsdag den 6. marts kl. 19.00
Fur kirkes musik-sanger team vil gerne invitere til en hyggelig aften i konfirmandstuen. Denne aften
har du chancen for at ønske din yndlingssalme, eller måske en salme du bare har lyst til at høre. Vi
synger fra Den Danske Salmebog og fra salmebogstillægget 100 salmer. Hvis du har lyst til at knytte
et par ord til dit valg, er du meget velkommen til det.Der bliver selvfølgelig budt på kaffe/the med
noget godt til. I våbenhuset, på det nye bord, står ”postkassen” til ønsker.
Vel mødt til en hyggelig aften.
			
PS: fyraftensang udgår denne måned.

Pastoren, musik-sanger team og menighedsråd. A.J

Mændenes morgenbord på Fur
Kl. 08.30- ca. 09.30 i konfirmandstuen, Fur Kirkevej 6
Morgen-tag-selv-bord med hyggelig snak. Pris 30 kr.
Program vinter/forår 2019
fredage den 22. februar, 22. marts, 26. april og 24. maj

Sognecafeen
Torsdag den 14. marts
		

Ung på Fur i 40, 50 & 60’erne v/Martin Brink
Vært/rådgiver: Anne Marie Hansen

Torsdag den 11. april
		

Mit kæreste eje v/Ingemann Mygind Mikkelsen
Vært/rådgiver: Keld B. Rasmussen

Torsdag den 9. maj
		

Molerets betydning for fur v/Palle Christensen
Vært/rådgiver: Keld B. Rasmussen
Alle er velkomne til foredrag, kaffe og samvær

Sognecafeen foregår i konfirmandstuen på Fur ovenstående dage fra kl. 15-17.

Palmesøndag og familiegudstjeneste
Søndag den 14. april kl 10.45
vil vi gerne fejre Palmesøndag med familiegudstjeneste, hvor børnene fra Børnehuset har pyntet et
påsketræ. Minikonfirmander og øvrige børn går i procession med palmegrene.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen i konfirmandstuen.

Konfirmation af unge fra Fur
Nedenstående unge forberedes for tiden til konfirmation, og glæder sig til den store dag:
I Sankt Mortens kirke, Fur, har vi planlagt konfirmation lørdag den 18. maj kl 10.
Nicholas Jannich Nielsen, Stisagervej 19, Stisager, Fur
Ofelia Ager Nr. Madsbadvej 37, Madsbad, Fur
Troels Bechmann Lykke, Anshedevej 6, Fur
Emil Vester Grøn , Søndergårdevej 52, Fur
Tobias Værden, Skomagerstien 3, Fur
I Thise kirke, lørdag den 27. april kl. 10, konfirmeres:
Amalie Aviaja Bossow Nielsen, Debel 8, Fur

Himmelske Dage i Herning den 30. maj-2. juni
Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, afholdes i år i Herning, og det er er det største fælleskirkelige event i Danmark.
Himmelske dage er en mulighed for at lade kristne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Der sættes fokus på hvad
troen er, og vi går et stykke vej sammen, hvor vi kommer i samtale med hinanden om kirkens opgaver
og problemer i verden – lokalt, nationalt, internationalt og fælleskirkeligt.
Himmelske Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen, men også åbne op og
byde indenfor til dialog og fællesskab.
Biskoppen i Viborg Stift Henrik Stubkjær opfordrer til at vi alle deltager i Himmelske Dage, ikke
mindst ved at være med i gudstjenesten på Torvet i Herning på Kristi Himmelfartsdag.
Se hele programmet for himmelske dage her : www.himmelskedage.dk
Der vil være bustransport fra Skive og Salling for alle interesserede til Herning og retur – og det kommer til at foregå med følgende program:
12.00:
12.00:
12.00:
12.00:

Afgang fra Salling Hallerne, Roslev

Afgang fra Balling Kirke

Afgang fra Egeris kirke
Afgang fra Skive kirke

14.00 : Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning.

15.00 : Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade – og herefter er der mulighed for at
deltage i forskellige workshops og seminarer rundt i midtbyen.

18.30 : Afgang til Skive og Salling fra opsamlingspladsen i Herning.

Hos os skal man tilmelde sig hos : Knud Erik Lykke (tlf. : 29 99 12 30) senest den 14. maj.
Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i tilbuddet, men transporten er gratis for hver
enkelt deltager.

Pinse i Anlægget i Skive
2. pinsedag den 10. juni 2019 kl. 11.00

Årets traditionsrige pinsegudstjeneste i det fri har temaet:
Lyset er kommet til verden.
Menneskelivet er fuld af kontraster, vi kender både lys og mørke. Vi vil
lade stærke fortællinger, flotte salmer og skøn musik leve imellem os og
i os, lade dem lyse, lyse op og pege på Lyset, som er kommet til verden.

Lyset

er kommet til verden

Pinse i Anlægget
2. Pinsedag 2019

Som altid skal man selv medbringe noget at sidde på. Vel mødt!

Folkets Kirke på Fur
Folkekirken er ”Folkets Kirke” og for mig betyder det, at kirken skal være høj og bred nok til,
at menigheden har lyst til at komme i kirken.
Kirken skal være i øjenhøjde med menigheden
og skal være et sted, hvor man kan nyde gudstjenesten, koncerten, stilheden, og meditere lidt
over tilværelsen. Fur Kirke er en gammel middelalder kirke, hvilket sætter nogle begrænsninger
for udfoldelsen af aktiviteter, som vi gerne vil. Vi
må så lave de aktiviteter der passer ind i kirkens
arkitektur. Det er vigtigt for mig som formand
for menighedsrådet, at vi har aktiviteter der passer til menigheden og de mange turister der hver
år besøger Fur, og det har vi rimelig succes med.
I menighedsrådet vil vi gerne at Kirken skal være
en aktiv medspiller i de aktiviteter der foregår på
Fur, og derfor deltager vi hvert år i flere arrangementer. En af de gode succeser er vores medvirken ved Fur Rundt marchen, hvor vi opstiller
et telt på Kirkebakken, hvor vi tilbyder fodvask,
noget at drikke, en god snak, og ikke mindst
giver vi de be-søgende et tilbud om et inspirationskort eller et mannakorn, hvilket mange tager
imod. Hver år den 1. søndag i advent holder
butikkerne på Fur åbent hus, hvilket vi selvfølgelig også gør i kirken. Vi tilbyder kaffe med julesmåkager, juleklip, en udstilling af et eller andet,
og folk har mulighed for at ønske en julesalme,
som organisten spiller for de fremmødte. Kirken
har et godt samarbejde med friskolen, som medvirker med sangkoret ved fastelavnsgudstjenesten, høstgudstjenesten og familiegudstjenester.
Disse arrangementer finder sted hvert år og har
gjort det i flere år.
Diakoni har ligeledes været et stort emne, som
vi har beskæftiget os med, og resultater er blevet
oprettelsen af en Sognecafe, hvor folk kan mødes
til en kop kaffe, et foredrag o.l. og mulighed for
rådgivning hvor folk kan få råd og vejledning
om problemer de har, og som ældre har svært
ved at håndtere.
Deltagelsen i Lokal Kirkeudvikling har givet
os en forståelse af, at det er vigtigt at inddrage

menigheden når der
skal træffes ændringer
af det bestående, f.eks.
liturgien mm. Det er
vigtigt vi har en kirke,
som menigheden føler
sig hjemme i, og som
har en rimelig nutidig
salmevalg og liturgi.
De mange besøgende
fortæller os vi har en smuk kirke og en meget
velholdt kirkegård, hvor bl.a. turisterne ynder at
se på gamle gravsten, for måske at finde en gammel slægtning, og så ligger kirken på en bakke
med en fantastisk udsigt over Limfjorden.
Kirkens historie:
Sct. Mortens Kirke ligger smukt på en høj bakke
med udsigt over Limfjorden. Her har den ifølge
kilderne ligget siden før 1126. I 1166 modtag
paven i Rom nemlig en bekræftelse fra bispen i
Viborg på, at forgængeren i embedet for mere en
40 år siden havde modtaget Sct. Mortens Kirke
på Fur som gave fra Kirkens 3 grundlæggere.
Derfor må Kirken være opført i årene op mod
1126.
Gennem Kirkens knap 900-årige historie er den
blevet ombygget og renoveret mange gange. På
trods af de mange ændringer, står Kirken i dag
med sine bly tækkede tage som et harmonisk
hele, omkranset af et gammelt kirkegårdsdige
med tre karakteristiske indgangsportaler. I 2018
meldte vi os som vejkirke, hvilket har givet
endnu flere besøgende af bl.a. turister. Vi har
æsken med inspirationskort på dansk, engelsk og
tysk stående i kirken, og de er så populære, at vi
ofte skal købe nye kort. Det er dejligt når besøgende får en god oplevelse og tager et kort med
til inspiration.
		

Knud Erik Lykke

Formand for Fur Menighedsråd

MARTS

HELLIGDAG

FUR

GLYNGØRE

LØRD. 2.
SØND. 3.

SÆBY

VILE

FASTELAVN

TIRSD. 5.

13.30 CHO FASTELAVN 14.00 SAA
FASTELAVN
14.30 CHO ÆLDREC.

ONSD.6.

19.00 ADVENTSKONCERT

11.00 BHC EVT. DÅB
1. S. I FASTEN

9.00 CHO

10.45 CHO

10.30 BHC
14.30 BHC ÆLDREC.

10.00 CHO EVT. DÅB
2. S. I FASTEN

TIRSD. 19.

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

10.45 SAA

9.00 CHO

14.30 CHO ÆLDREC.

TORS. 21.

17.00 BHC BØRNEGUDSTJENSTE
3. S. I FASTEN

10.45 CHO

9.00 CHO

10.30 BHC

ONSD. 27.
SØND. 31.

THORUM

17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE

LØRD. 16.

SØND. 24.

JUNGET

10.00 CHO ÆLDREC.

TIRSD. 12.
SØND. 17.

ÅSTED

10.30 BHC

LØRD. 9.
SØND.10.

SELDE

11.00 SAA
DÅB

19.00 BHC FORÅRSSANGAFTEN
MIDFASTE

9.00 BHC

10.45 EMHJ

TIRSD. 2.

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 3.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

10.30 BHC

APRIL

LØRD. 6.
SØND. 7.

11.00 SAA EVT. DÅB
MARIÆ BEBUDELSE

9.00 CHO

19.00 CHO

10.30 CHO

TIRSD. 9.

14.30 BHC
ÆLDRECENTER

SØND. 14.

PALMESØNDAG

10.45 CHO, FAMILIEGUDSTJENESTE &
KIRKEFROKOST

10.00
HENRIK STUBKJÆR

TORSD. 18.

SKÆRTORSDAG

19.00 CHO

10.45 CHO

FRED. 19.

LANGFREDAG

10.45 CHO

10.45 SAA

SØND. 21.

PÅSKEDAG

10.45 CHO

11.00 SAA

MAND.22

2. PÅSKEDAG

10.45 CHO

9.00 KJ

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

10.45 CHO

10.45 HJM

TIRSD. 23
SØND. 28.

1. S. E. PÅSKE

19.00 BHC

19.00 BHC
16.00 BHC
10.00 SAA

9.00 SAA

10.30 BHC
10.30 KJ

9.00 HJM

MAJ
ONSD. 1.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

LØRD. 4.

SØND. 5.

10.00 SAA
KONFIRMATION
2. S. E. PÅSKE

TIRSD. 7.

9.00 CHO

10.00 SAA
KONFIRMATION

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

19.00 BHC
4.-MAJ ANDAGT
10.30 CHO

LØRD. 11.
SØND. 12.

11.00 BHC EVT. DÅB
3. S. E. PÅSKE

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

9.00 BHC

10.30 BHC

TIRSD. 14.
FRED. 17.

14.30 BHC ÆLDRECENTER
BEDEDAG

LØRD. 18.
SØND. 19.

9.00 CHO

10.45 CHO

10.00 CHO
KONFIRMATION
4. S. E. PÅSKE

TIRSD. 21.

10.45 CHO

10.30 BHC
10.00 KONFIRMATION

10.45 SAA

10.30 BHC

14.30 CHO ÆLDREC.

LØRD. 25.

10.00 CHO EVT. DÅB

SØND. 26.

5. S. E. PÅSKE

9.00 CHO

TORSD. 30.

KR. HIMMELFART 10.45 CHO

10.45 CHO
10.30 BHC
DER HENVISES TIL GUDSTJENESTE PÅ ”HIMMELSKE DAGE” I HERNING. MULIGHED FOR FÆLLESTRANSPORT.

JUNI
SØND. 2.

6. S. E. PÅSKE

10.45 SAA

10.30 BHC

9.00 SAA

Forkortelser BHC: Birgitte Haahr-Callesen, Selde; CHO: Claus Henry Olsen, Fur; EHJ: pastor emer Emmy Haahr Jensen, Århus; KEBJ: provst emer Knud-Erik Bager Jensen, Århus ; SAA: Susan Aaen, Glyngøre,
KJ: Karsten Jervad; HJM: Pastsor Emer. Hans Jørgen Mortensen, Mors.

Missionshuset:
Kontaktperson: Niels Thise: nielsthise@gmail.com
tlf: 97 59 36 75
Indre Mission på ”Nettet” –
www.indremission.dk
Bibelkredsene:
Niels Thise, tlf. 97 59 36 75
Jørgen Sørensen, tlf. 97 59 34 46
Soldaternes Venner:
Erik Th. Nielsen, tlf. 97 59 34 15

Gudstjenester på Fur Ældrecenter
		
Tirsdage kl. 14.30
5. marts, 19. marts, 2. april, 23. april, 7. maj, og 21. maj.
Efter gudstjenesten er kirken vært ved kirkekaffe.
Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil hos Skive Minibusser til
såvel kirke og Ældrecenter, tlf. 97 59 31 65.
Det koster i alt 20 kr. t/r
NB: Man bedes ringe og bestille senest dagen før.

ADRESSER I NORDSALLING-FUR
PASTORAT

Møder og
arrangementer

Sognepræst Claus Henry Olsen, Fur Kirkevej 6,
7884 Fur, tlf. 97 59 30 63 – mail: CHO@km.dk
Sognepræst Birgitte Haahr Callesen, Furvej 31,
Selde, 7870 Roslev, tlf. 97 59 60 40
– mail: BHC@km.dk
Provst Susan Aaen, Bredgade 62, Glyngøre,
7870 Roslev, tlf. 97 73 10 11 – mail: SAA@km.dk
Kirke og Kulturmedarbejder, Thomas Frydendal
Nielsen, arbejdsadresse: Skivevej 5, Selde, 7870
Roslev Tlf.: 4041 7873 -mail: 9201THN@km.dk
Kirkesangere:
Anette Jensen, tlf. 51 44 35 38
Margit Juul Jensen, tlf. 50 59 42 37
Stefan Frøkjær-Jensen, tlf. 40 32 17 32
Graver Bent Mølgaard, tlf. 97 59 38 48
Medhjælper: Jan Botter, tlf. 97 59 38 48
Organist: Elisabeth Wagner Olsen, tlf. 51 24 34 35.
Menighedsråd: Formand: Knud Erik Lykke,
Bjerregårds Bakke 43, 7884 Fur, tlf. 97 59 33 68/
29 99 12 30.
Kasserer: Erik Bech,
Hemvej 2, 7860 Spøttrup, tlf. 24 82 32 07
Kirkebladet redaktion:
Knud Erik Lykke, Annette Jensen, sognepræsten
Internetadresser
www.Folkekirken.dk · www. furkirke.dk
http://viborgstift.dk – www.furnyt.dk

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: 23. april 2019.

MARTS
Tirs. d. 5. Møde ved Harry Harregaard, Durup
Lør. d. 16. Kursusdag i Nykøbing Missionshus 		
kl. 10.00 ved Massoud Fouroozandeh,
Odense
Bibelkreds
Fre. d. 1.
Tirs. d. 26.
Tirs. d. 26.
Fre. d. 29.

Hos Lone og Fleming Johannesen
Hos Hanna og Jørn Jensen
Hos Ellen og Knud Erik Lykke
Hos Vagn-Eigil Mikkelsen

APRIL
Tirs. d. 2. Sangaften med påskesange
Tors. d. 11. Forårsmøde i Durup
Søn. d. 28. Soldatervennernes forårsfest
v/Carl Højhus, Holstebro
Bibelkreds
Tirs. d. 23. Hos Elisabeth og Claus Olsen
Tirs. d. 23. Hos Inge Marie og Holger Sohn
Fre. d. 26. Hos Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen
MAJ
Tirs. d. 7. Filmaften
Tors. d. 16. Hygge- og spilleaften med varme hveder
Lør. d. 25. Årsmøde i Skive
Bibelkreds
Tirs. d. 21. Hos Oda Christensen
Tirs. d. 21. Hos Anne Grethe og Niels Thise
Fre. d. 24. Hos Lissy og Lars Nex
Hvor ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Thorvig Tryk, Skive

KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET

