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Klokken slår – tiden går!

Det er stort og overvældende, når Rådhusklokkerne
nytårsaften falder i slag ved midnat og markerer
indgangen til et nyt år. Et gammelt år er forbi – man
mindes årets begivenheder store som små, glæder
og sorger, planer, som lykkedes eller aldrig blev til
noget. Samtidig træder man også ind i det nye år
både med forventninger og med frygt og bæven:
Hvad skal jeg opleve? Får jeg lov til at opleve
endnu et nyt år?
Således er det gamle kirkeår ved at gå på hæld, og
vi kan se frem til at fejre Kirkens nytår: 1. søndag i
advent, hvor vi hører om Jesus, der som en konge
red ind i Jerusalem på et æsel. Her blev han hyldet
med et stort Hosianna, selv om folkeskaren få dage
efter råbte ”Korsfæst ham!” Adventstiden er ikke
en festtid med bulder og brag, men en stille forberedelsestid, hvor Gud vil rense sind og hjerte, så vi
med glæde kan tage imod verdens Frelser, som vi
fejrer det i julen. Da Jesus blev født julenat, var det
noget nyt fra Gud, ikke bare for jødefolket, men for
hele verden. Må dette glædesbudskab lyde hver
gang kirkeklokken ringer på Fur i årene fremover!
Må 2020 blive et nådeår for os alle!
Klokken er ligeledes faldet i slag for os to, Claus
og Elisabeth, i præstegården på Fur. Det var en
novemberdag i år 2000, da vi forlod Boddum-Ydby
sogne i Thy og kørte ind på gårdspladsen ved Fur
Præstegård med de yngste fem af syv præstebørn,
høns og tre katte..Børnene blev hurtigt involveret i
børneklub, spejder og optimistjollesejlads.
Claus blev indsat sidste søndag i det gamle kirkeår. Det var en overvældende modtagelse, vi fik:
Spejderne kom ind med deres faner, og vi bemærkede menighedens fantastiske sang. De mange håndtryk og et ”velkommen til Fur!” glædede os.

19 gode år er det blevet til! Vi er taknemmelige for
at måtte stå sammen med furboerne i glæde og
sorg, - de sværeste, når et barn eller en gammel konfirmand skulle bæres til graven. Gudstjenestens rige
fællesskab har kastet en glans ind over hverdagene.
Stjernestunderne har for Claus været, når børnene
fra Børnehuset skulle hjælpe med at pynte kirken
til høst eller stille julekrybben op i kirken. Han har
nydt de umiddelbare bemærkninger fra de små!
Elisabeth har nydt at stå for englebasaren i missionshuset igennem mange år. Både her og de første
år som lærer på skolen har hun lært Furs børn at
kende.
Som en fælles tjeneste har både Claus som præst og
Elisabeth som organist nu afsluttet 35 års præsteliv.
Vilkårene for en præstefamilie har ændret sig meget
over disse år. De første år var det en meningsfuld
tilværelse for hele familien med en hjemmegående
præstekone og børn, der hjalp til i stuerne med
borddækning til arrangementer i præstegården. Set
med nostalgiens briller var det virkelig en god tid.
Nye tider, nye skikke og omvæltninger i pastoratet
er kommet til. Nu venter en helt ny hverdag for os
som pensionister i Herningområdet.
Vi ønsker, at Fur til foråret må tage lige så godt
imod en ny præstefamilie, som vi selv blev modtaget!
Tak til de skiftende menighedsråd for et godt samarbejde tak til alle medarbejdere ved Fur Kirke for
et fantastisk fællesskab om søndagens gudstjenester.
Tak for samvær i missionshus og foreningsliv, og
samarbejdet med skole, børnehus og ældrecenter.
Tak for opmuntringer og forbøn. Tak for nødvendig
overbærenhed. Tak for hver en god snak, enten det
var ved kirkedøren, i brugsen, på havnen, i bakkerne, eller når Claus på cykel færdedes på Fur. Tak til
alle på Fur!
”Klokken slår – tiden går
ene Guds nåde urokket står,
den os fører så tryggelig frem,
bygger os hisset og her et hjem,
fyldt med den sejrrige fred”
Amen, Halleluja, Tak! Fra salmebogens nr. 399
Elisabeth og Claus Olsen

Juleåbenthus 2019
Søndag d. 1. december kl. 10.45
Kirkens nytår, 1. søndag i advent fejres
på festligste vis ved gudstjenesten kl. 10.45.
Her vil Ute Wagner og Thor Lykke glæde
os med deres musik.
Der er åbent hus allerede igen kl. 12.30 ind
til det oplyste kirkerum.
Her byder kirkens musikere på kaffe,
hjemmebagte småkager og juleklip
til advents-og juletoner i baggrunden.
Vi gentager sidste års succes med at udstille konfirmandbilleder
fra tre generationer. Det giver anledning til en god snak om gamle dage
og mennesker tilbage i tiden. Traditionen tro samles vi omkring klaveret
ca. 15.30, hvor alle kan foreslå deres yndlingsjulesange. Det er en stille
og fredfyldt start på adventstiden.
Elisabeth efterlyser stadig kopier af konfirmandholdene fra årene 19451964. Skulle det være muligt at få kopier af disse, modtages de med tak.
Henvendelse på telefon 51243435.
Hjertelig velkommen i Fur Kirke 1. søndag i advent.	   
							
Kirkemusikerne
		

Juleafslutning for Børnehus og Skole
Fredag d. 20. december kl 10.00
Har andre, f.eks. bedsteforældre og venner lyst til at være med,
er man hjerteligt velkommen!

Vi synger julen ind
Søndag d. 22. december
Traditionen tro synges julen ind i Fur kirke 3. søndag i advent kl. 15.30.
I år får kirken besøg af børnene fra Fur friskole. Børnene vil synge og deltage i gudstjenesten.
Efter flere års pause synger vi igen Juletoner, men med den forskel, at det i
år bliver alle i kirken, der synger med på Juletoner.
Mon ikke julestemningen indfinder sig?
Velkommen til en dejlig adventsgudstjeneste.
								

AJ

Fastelavnssøndag
Søndag d. 23. februar
Vi starter i kirken kl. 13.30 til en kort gudstjeneste ved
Birgitte Haahr-Callesen.
Bagefter mødes alle til kaffe og tøndeslagning.
Hele arrangementet sker i et samarbejde med Fur Friskole, Fur Børnehus og
Fur Menighedsråd. Rådets kontaktperson: Tina A. D. Bro, tlf 22 92 99 76

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 2019/2020
fredag den 13. december, fredag den 17. januar, fredag den 28. februar

Gudstjenester på Ældrecenter i vikarperiode
Der vil i vikarperioden, indtil en ny præst er indsat på Fur, kun være
én månedlig gudstjeneste på Ældrecenteret. Se gudstjenestekalender.

Julehjælp 2019
Der vil igen i år være mulighed for at ansøge om hjælp
fra Kirken til at forbedre julen økonomisk eksempelvis
til en julehjælpspakke.
Menighedsrådet råder over indsamlet beløb fra bla.
Fondene. Menigheden kan også støtte op herom gennem beløb lagt i kirkebøssen, eller indsat på mobilepay
(nummer i kirken) fra første til fjerde søndag i advent
vil gå hertil.
Der vil ligge ansøgningsblanketter i våbenhus og hos sognepræsten.
Information om ansøgning kan fås på www.furkirke.dk samt på
www.furnyt.dk.
Ansøgninger sendes eller afleveres hos sognepræsten og vil blive
behandlet fortroligt af menighedsrådet. Ansøgninger må meget gerne
indgives inden 8. december.Spørgsmål hertil kan stilles til:
Sognepræsten 97 59 30 63 eller Annette Jensen 51 44 35 38

Høstindsamling
Vi fejrede høstgudstjeneste den 29. september med et dejligt skolekor under
ledelse af den nye musiklærer, Anders Kappel Øvre, som også medvirkede
på centeret. Tak for hjælp af kor, bordækkere og kaffebryggere, auktionsholdere, opryddere og alle som var med for at takke for høsten og synge.
Ved gudstjenesten og høstauktionen indkom der i alt 6.553 kr og tak for det.
Det er fordelt til: Den blå viol i Skive, Mødestedet i Skive, Møltrup optagelseshjem, Kirkens korshær, SCT Nicolai tjenesten i Vestjylland og KFUM,s
sociale arbejde.
								
CHO

Nyt fra menighedsrådet
Kirkeåret 2019 er snart forbi og et nyt tages i
brug. Et ubrugt kirkeår ligger foran os, hvad vil
det bringe af glæder og sorger? Heldigvis består
kirken som et samlingssted for menigheden både
i glæder og sorger. Et godt udgangspunkt for os
i forbindelse med livets store højdepunkter – kirken er der altid.
Advent er lige om hjørnet og inden vi får set os
om, er det jul. Kirken er selvfølgelig med ved Før
Jul på Fur, og man er meget velkommen i kirken
søndag den 1. december 2019 fra kl. 12.30
Kirke- og kulturmedarbejder Thomas Frydendal
Nielsen har nu virket i Storpastoratet i over et år,
og han har medvirket ved etablering af mange
nye ting. På Fur har han efter menighedsrådets
ønske afholdt aftner, hvor vi er blevet klogere på
de store spørgsmål i Kristendommen. Han påtager sig at lave Sognecafeen igen i foråret, udfærdiger brochurer og meget andet, som vi ellers
ikke ville have fået gjort. En skattet medarbejder
der har vist sit værd.
Det er med beklagelse, at vi i menighedsrådet
har modtaget pastor Claus H. Olsens ønske om
at fratræden stillingen som præst på Fur, for at
gå på pension., med virkning fra den 31.01.2020.
Det havde jeg ikke lige set komme nu, men vi
har selvfølgelig accepteret hans ønske om, at fratræde stillingen og flytte fra Fur.
Her er så en af de ting som vi ikke kunne forudse, og som den første overraskelse for os i det
nye år.
Da Claus er ansat i en stilling med 50% tjeneste
på Fur og 50% tjeneste hos provsten i Glyngøre
og derudover vikarierer i kirkerne i Selde, Åsted,
Junget og Thorum, skal der deltage 4 menighedsråd ved samtalerne med de nye ansøgere
til stillingen. I en periode fra 1. februar 2020 vil
gudstjenesterne på Fur blive varetaget af forskellige vikarer, og efter en periode måske en fast
vikar indtil stillingen kan blive besat. Jeg håber
vi hurtigst muligt kan få indrykket annoncer i
relevante blade og på Facebook og vores hjemmeside, som vi snarest kan komme i gang med at
udvælge emner til stillingen.
Indtil vi når så langt, skal man kontakte provst
Susan Aaen eller sognepræst Birgitte Haahr
Callesen, hvis man har spørgsmål omkring

kirkelige handlinger,
så vakancen bliver så
smertefrit som muligt
for menigheden.
En anden ting der også
sker i 2020, er at der
skal afholdes valg til
menighedsrådet, og
den 12. maj 2020 vil
der blive afholdt et
orienteringsmøde, hvor
der vil blive fortalt om menighedsrådets arbejde,
og om det forestående valg til menighedsrådet.
Jeg håber Menigheden vil deltage i orienteringsmødet og aktivt medvirke til, der bliver valgt en
handlekraftigt menighedsråd på Fur.
Claus H. Olsen holder afskeds gudstjeneste den
5. januar 2020, og efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet menigheden til en afskedsreception. Sted og tidspunkt meddeles senere.
Tingene står heller ikke stille, så de sædvanlige ting som Gudstjenester, Gudstjenester
på Ældrecentret, Mændenes morgenbord,
Fyraftenssang og Salmesang, kører uændret
videre, med god hjælp fra Storpastoratets provst
og præst, og de vikarer der har mulighed for at
hjælpe os.
Menighedsrådet får en travl forår, for at komme
igennem proceduren med at finde en egnet
person som vores nye præst. Vi glæder os til
opgaven, selv om der bliver megen aktivitet til
kalenderen.
Til slut vil jeg genre på Menighedsrådets vegne
ønske alle i Menigheden og vores dygtige medarbejdere en rigtig GLÆDELIG JUL OG ET GODT
OG VELSINET NYTÅR, med tak for jeres deltagelse og medvirken ved vores arrangementerne i
2019, og for veludført arbejde på hver jeres plads.
Vi glæder os til at byde alle velkommen til endnu
flere gode oplevelser i 2020, ikke mindst glæder
vi os til at få ansat en ny præst, der vil være i
stand til at føre vores gode traditioner videre og
gerne være med til at skabe nye oplevelser for
menigheden.
		

Knud Erik Lykke

Formand for Fur Menighedsråd

DECEMBER

HELLIGDAG

FUR

GLYNGØRE

SØND. 1.

1. S. I ADVENT

10.45 CHO

10.45 SAA

TIRSD. 3.

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 4.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

17.00 SAA
FYRAFTENGUDSTJ.

VILE

ÅSTED

JUNGET

THORUM

10.30 BHC

2. S. I ADVENT

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

19.00 SAA

10.30 BHC

TIRSD 10.

14.30 BHC ÆLDREC.

LØRD. 14.
SØND. 15.

SELDE

11.00 SAA
EVT. DÅB

LØRD. 7.
SØND. 8.

SÆBY

11.00 CHO EVT. DÅB
3. S. I ADVENT

TIRSD 17.

15.30 CHO
VI SYNGER JULEN IND

19.00 SAA

10.30 CHO

14.30 CHO ÆLDREC.
10.00 CHO
BØRNEHAVEJUL

TORSD. 19.
FRED. 20.

10.00 CHO SKOLE OG
BØRNEHUS - JUL

LØRD. 21.

10.00 CHO EVT. DÅB

8.00 BHC SKOLE OG
B-HAVEJULAFSLUTN.
15.00 BHC I KIRKEN

8.00 SAA SKOLEJUL

SØND. 22.

4. S. I ADVENT

10.45 CHO

14.30 CHO PÅ
ÆLDRC. ALLE ER
VELKOMNE!
KIRKEKAFFE

TIRSD. 24.

JULEAFTEN

10.00 CHO ÆLDREC.
15.30 KIRKEN

13.00 CHO /
16.30 SAA

ONSD. 25.

JULEDAG

10.45 CHO

10.45 SAA

TORSD. 26.

2. JULEDAG

10.45 CHO

9.00 CHO

SØND. 29

JULESØNDAG

10.45 CHO

10.45 SAA

TIRSD. 31.

NYTÅRSAFTENSD.

15.30 SAA

14.15 SAA

13.00 BHC

14.00 BHC

15.00 BHC

16.00 BHC

10.30 BHC
10.30 BHC
9.00 CHO

15.00 CHO

14.30 BHC

JANUAR
ONSD. 1.

NYTÅRSDAG

14.00 CHO

LØRD. 4.
SØND. 5.

11.00 SAA EVT. DÅB
H. TRE KONGER

10.45 CHO

16.00 SAA NYTÅRSMØNSTRING

TIRSD. 7.

10.00 SAA ÆLDREC.

ONSD. 8.

17.00 FYRAFTENSANG 17.00 SAA
V/LÆGMAND
FYRAFTENSGUDSTJ.

LØRD. 11.
SØND. 12.

11.00 EHJ EVT. DÅB
1. S.E. H.3 K

9.00 EHJ

10.45 OCM

TIRSD. 14.
10.00 EHJ DÅB
2. S. E H. 3 K

TIRSD. 21.
SØND. 26.

10.30 EHJ
14.30 BHC ÆLDREC.

LØRD. 18.
SØND. 19.

19.00 BHC

10.45 EHJ
KIRKEKAFFE

9.00 EHJ

10.30 BHC

14.30 BHC ÆLDRC.
3. S. E H. 3 K

9.00 BHC

10.45 SAA

10.30 BHC

FEBRUAR
LØRD. 1.
SØND. 2.

11.00 SAA EVT. DÅB
S. S. E. H. 3 K

10.45 SAA

TIRSD. 4.

10.00 SAA ÆLDREC.

ONSD. 5.

17.00 FYRAFTENSANG 17.00 SAA
V/LÆGMAND
FYRAFTENSGUDSTJ.
SEPTUAGESIMA

SEXAGESIMA

TIRSD. 18.
SØND. 23.

10.45 OCM

10.45 SAA

9.00 OCM

10.00 EVT. DÅB

LØRD. 15.
SØND. 16.

14.30 ÆLDREC.

11.00 BHC EVT. DÅB

LØRD. 8.
SØND. 9.

19.00 BHC
KYNDELMISSE

10.45 SAA

10.45 HJM
KIRKEKAFFE

9.00 HJM

9.30 BHC

14.30 BHC ÆLDREC.
FASTELAVN

13.30 BHC +
TØNDESLAGNING I
FORSAMLINGSHUS

14.00 SAA +
TØNDESLAGNING

10.30 BHC

MARTS
SØND. 1.

1. S. I FASTEN

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: OCM: pastor emer. Ove Chr. Mølgaard. HJM: pastor emer Hans J. T. Mortensen

KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET
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

ADRESSER I NORDSALLING-FUR
PASTORAT
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

Gudstjenester på Fur Ældrecenter
Tirsdage kl. 14.30 (dog kl. 10 den 24. dec.)
		
3. dec., 17. dec. og 24. dec. 2019, 21. jan., 18. jan. 2020
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.

Møder og
arrangementer
DECEMBER
Tirs. d. 10. Før-julehygge med gløgg og pakkeleg.

Kirke og Kulturmedarbejder, Thomas Frydendal
Nielsen, arbejdsadresse: Skivevej 5, Selde, 7870
Roslev Tlf.: 4041 7873 -mail: 9201THN@km.dk

JANUAR
Tirs. d. 7. Bedemøde
Tors. d. 9. Bedemøde
Tirs. d. 14. Debataften om folkekirkens gudstjenesteform
Tirs. d. 28. Generalforsamling

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

Bibelkreds
Tirs. d. 21. Hos Oda Christensen
Tirs. d. 21. Hos hos Elke og Bent Mølgaard
Fre. d. 24. Hos Vagn-Eigil Mikkelsen

Provst Susan Aaen, Bredgade 62, Glyngøre,
7870 Roslev, tlf. 97 73 10 11 – mail: SAA@km.dk

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

FEBRUAR
Fre. d. 7. Fællesspisning kl. 18, hvor alle medbringer
en ret til ta`selv-bordet
Man. d. 17. Vintermøde ved Henri Jensen, Silkeborg
Tirs. d. 18. Vintermøde ved Henri Jensen, Silkeborg.
Skivekoret medvirker.
Tirs. d. 25. Mødeaften ved Dansk Bibel Institut
Hvor ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Kirkebladet redaktion:
Knud Erik Lykke, Annette Jensen, sognepræsten

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: fredag den 17. januar 2020
Sendes til: fur.sogn@km.dk

Vibla, Skive

Internetadresser
www.Folkekirken.dk · www. furkirke.dk
http://viborgstift.dk – www.furnyt.dk

