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Pinse – fællesskabets ånd
Min kone og jeg har gennem de sidste år rejst
en del i udlandet, særligt syd på. Og Så deltager
man jo i den lokale gudstjeneste. Selvfølgelig
er der forskel på, hvordan man fejrer dem. Ofte
enorm. Men uanset næsten hvilken kirkeretning
vi er i, om det er katolsk, orthodox eller sydlandske lutherske kirker, så er der ofte noget
særligt. Når man skal til at fejre nadver giver
man hinanden hånden. Man ønsker ´Guds fred´
til dem man står i nærheden af! Det er så dejligt.
Det stammer helt tilbage fra oldkirken, hvor vi
finder det allerede i Ny Testamente: ”Hils hinanden med et helligt kys” En af de allertidligste
beskrivelser af de kristnes gudstjeneste, fra det
2. århundrede, beskriver også dette, som en del
af nadveren. Det er som om den lidt stive gudstjeneste med sang, bøn, ord osv. bliver brudt
og man opdager hinanden! I løbet af de næste
hundrede år, blev denne fredshilsen gennem et
kys erstattet af en omfavnelse eller håndtryk.
Fredshilsen
Denne ´fredshilsen´ er udtryk for det fællesskab
Helligånden skaber. Nu skal vi fejre nadver og
må ikke huse ufred med hinanden. Nadveren
er forsoningens måltid mellem Gud og mennesker. Og mennesker indbyrdes. Helligånden er
det, som skaber denne enhed mellem kristne. Vi
beder om denne fred i vore herlige pinsesalmer:
”Nu bede vi den Helligånd
At sammenknytte os ved troens bånd”
… helligånds enhed, én sand Gud..
Helligånden er den indre kærligheds person i
den Hellige Treenige Gud. Det er fanget i det
smukke motiv på de ældste stolegavle: en central
rosen-rød ´frugt´ med tre tilhørende blade. De
tre blade skal sikkert vise os Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd. Og samtidig med at
1
2
3

Helligånden er den ene Person i treenigheden, er
Han også den som binder de tre sammen.
Helligånden fylder til evig glæde
Helligånden er den rette Livsånd, som med fuld
ret kan fylde et menneske og forene med Gud.
Men mennesket må ´lade sig fylde´ - Helligånden
er den venlige og kærlige Ånd. Ligesom mellem
gode venner, hvor man omfavner hinanden efter
lang tids adskillelse. Som søskende der giver en
´krammer´. Som ægtefolk, der mødes i omfavnelse. Frit og kærligt. Ånden fyldte skrædderne
i den gamle pagt, så de kunne sy dragter til
templet. Ånden fyldte menigheden pinsedag
så de lovpriste Gud på alle sprog. Ånden føjer
det jordiske Guds folk sammen. Og ånden fører
menigheden til Gud, som en brudefører.
Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

		
					

Rom 16,16; 1. Kor 16,20; 2. Kor 13,12; 1. Tess 5,26; 1. Pet 5,14.
Justin Martyr første apologi (forsvar for kristentroen) kpt 65
Den norske kirke har det som en mulig variation af nadverliturgien.

CHO

Pinse i Anlægget i Skive 2. pinsedag
Mandag den 10. juni kl. 11.00
Lyset er kommet til verden
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 i mellem os og i
os, lade dem lyse, lyse op og pege på Lyset, som er kommet til verden.

Lyset

er kommet til verden
Folkekirkelig friluftsgudstjeneste
10. juni kl. 11.00 i Anlægget i Skive
Fortælling, musik og sang til liv for os!
Kom med om bord!

Pinse i Anlægget
2. Pinsedag 2019

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

Fur Rundt den 13. juli
Fur Rundt marchen, en årligt tilbagevendende begivenhed der trækker rigtig mange gæster til øen.
Det er FFF der står for arrangementet, og Fur kirke er en del af Furs Forenede Foreninger.
Den sidste rasteplads er på kirkebakken, hvor det nye telt er slået op, og Kirken tjener her, som Jesus
gjorde, de trætte vandrere ved at vaske fødder.
Der bydes også en forfriskning, og det er ikke nødvendigt at være vandrer for at besøge pladsen, alle
bydes meget velkommen til at kigge ind.
						
På menighedsrådets vegne A J.

Sommerkoncert i Fur Kirke
Søndag d. 14. juli kl 19.00
Også i år samarbejder Fur Menighedsråd og Furkunst.dk om
en sommerkoncert og en uforglemmelig oplevelse med Tine
Lilholt på fløjter og harpe og Klaus Thrane på percussion og
trommer venter os!
Det er tradition, at Furkunst.dk ved sommerudstillingen i
Forsamlingshuset inviterer en kendt kunstner, som også er
musiker, til at udstille i ”sit eget” lokale i Forsamlingshuset. Og det er også en tradition, at kunstneren afholder koncert i kirken efter ferniseringen. I år er der lagt op til en spændende anderledes musikalsk oplevelse, når kunstmaleren og musikeren Tine Lilholt og hendes mand Klaus Thane byder
indenfor.Siden Tine Lilholt i 2007 forlod Lars Lilholt Band efter 23 år som fløjtenist, harpenist m.m.,
har hun helliget sig sin egen musik og sine malerier. Det har udviklet sig til en helt ny kunstform,
nemlig: ”MUSIK – MALERIET”. Det vil sige, at et maleri får tilkomponeret et stykke musik, som
beskriver stemningen og udtrykket i billedet.
Klaus Thrane, en af Danmarks absolut bedste og mest erfarne trommeslagere, har efter 28 år som
trommeslager i Lars Lilholt Band, frisat sig selv. Han har produceret ”DREAMSCAPES”, som er den
DVD/CD, som er grundlaget for denne koncert.
De to meget erfarne musikere, tager med sikker hånd tilhørerne med på en intens og meget givende
aften med nærvær, musikalitet, humor og en hel del livserfaring som ingredienser.
Der vil være en beskeden entre på 90 kr. Billetter kan bestilles via mail hos Furkunst.dk´s næstformand Lasse Højgaard eller købes ved indgangen. Lasses mailadresse er: Lgaard@mail.dk

Friluftsgudstjeneste ved Bådelauget
Søndag den 18. august kl. 10.45
Vi håber på rigtig godt vejr og rykker igen gudsstjenesten udenfor en enkelt søndag i august, ved
Bådelauget, Stenøre 18A. Husk stole eller tæpper at sidde på. Der vil også i år blive serveret én grillet
pølse eller to, sammen med en øl eller vand.

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 sommer 2019
fredag den 28. juni
juli: intet
fredag den 30. august

Palmesøndags familiegudstjeneste
Her er et herligt motiv fra Palmesøndags børneprocession. Forrest konfirmander med kors og bibel,
dernæst nogle minikonfirmander og Børnehusbørn med palmegrene. På døbefonten står konfirmandernes påskelys og minikonfirmandernes døbefonte med påskelys. Børnehusbørnene havde i løbet af
to onsdage pyntet påskeæg og hængt dem på grenen.

Konfirmation
Her er de unge, som i vinter er blevet
forberedt til konfirmation her på Fur.
Billedet er fra festdagen den 18. maj.

Tillykke til
Emil Vester Grøn
Troels Bechman Lykke
(forrest fra venstre)

Nicholas Jannich Nielsen
Ofelia Ager
Tobias Værden
(bagerst fra venstre)

Udstilling med gamle konfirmandbilleder
(Kan jeg låne dit konfirmandbillede?)
Under præstegårdens ombygning blev der ryddet op i de gamle arkiver på loftet. Her fandt vi
bl.a. en samling af konfirmandbilleder fra 1965
og frem. De to hold fra 1965 var sognepræst
Flemming Frøkjær-Jensens første konfirmandhold på Fur. Sidste efterår var mange furboere
behjælpelige med at få sat årstal og navne på
konfirmanderne. Disse billeder blev vist frem
ved jule-åbenthus første søndag i advent til stor
glæde og interesse for de mange fremmødte,
som fandt sig selv eller deres børn på billederne.
Billederne ligger nu i en mappe i konfirmandstuen, hvor alle kan få dem at se.
Men udstillingen gentages gerne: Ved næste
jule-åbenthus vil billederne igen ligge fremme,
denne gang med så konfirmandbilleder fra før
1965, som det overhovedet kan lade sig gøre at
få fat i. Men jo længere vi går tilbage i tiden, des
flere konfirmander er gået bort. Det er vigtigt at
få billeder og navne frem, så længe der er nogle,
der kan huske.
Det ældste konfirmandbillede, vi har, er fra
8. april 1934. Den eneste identificerede er den
unge mand yderst til venstre i midterste række:
Viggo Emil Odgaard Christensen, Søndergårde.

Han blev senere gift med Else Odgaard, født
Thomsen. Præsten hed dengang A. Jeppesen.
Derudover har jeg et konfirmandbillede fra efterårsholdet i 1941 og begge hold fra 1944. Det var i
Elias Sørensens tid. Eneste hold fra 50’erne er fra
27. marts 1955, det første hold, der blev konfirmeret af Ramskov Pedersen.
Derfor: Kan jeg låne dit konfirmandbillede til en
kopi, så vi kan forsøge at få samlingen komplet?
Det har været et spændende arbejde gennem de
samtaler, jeg har haft, at dykke ned i historien
og slægterne på Fur. Her gemmer der sig mange
store fortællinger. På forhånd: Tak for hjælpen!
Elisabeth Wagner Olsen

Nyt fra menighedsrådet
I foråret har vi, sædvanen tro, afholdt fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med Fur Friskole, Fur
Børnehus og Menighedsrådet. En god tradition
vi er glade for. Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem skole og kirke, hvor vi kan supplere hinanden på en god måde.
Af nye tiltag har vi startet op med Kursus i
Kristendom, som kirke- og kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen har stået for. Der er
afholdt 4 kursusaftner med god deltagelse, og
der er allerede planlagt 5 kursusaftener i efteråret. Så snart programmet er udarbejdet vil det
blive offentliggjort.
Salmesangsaften blev igen en succes, dog
kunne der sagtens have været flere deltagere.
Salmesangsaftener vil blive gentaget i efteråret,
så vi kan lære at synge de nye salmer.
En anden ny ting vi har iværksat, er Sognecafeen
på Fur, med 4 eftermiddags møde som er blevet
godt modtaget. Her har lokale foredragsholdere
fortalt og vist billeder fra gamle dage på Fur,
hvilket har haft stor interesse hos deltagerne.
Der skal lyde en stor tak til foredragsholderne
for deres indsats ved møderne. Jeg er sikker
på, udvalget vil overveje at videreføre disse
Sognecafe møder igen til efteråret med nye og
spændende emner og med lokale foredragsholdere.
Sommeren står for døren og vi håber mange
turister, vil deltage i sommerens gudstjenesterne,
så vi kan vise hvad kirken står for. Vi er igen i
år klar med teltet på Kirkebakken når Fur Rund
Marchen finder sted med fodvask og en forfriskning til de der kommer på besøg i teltet. Vi
glæder os til igen at få mange gode snakke med
de vandrere der trænger til en hvil, fodvask, en
forfriskning eller bare en snak. Vi har også planer
om at opstille teltet på Havnen i forbindelse med
Træskibssejladsen i september, for også her at
vise at kirken er med hvor tingene sker.
Strandgudstjenesten afholdes traditionen tro ved
Bådlaugets klubhus den 18. august 2019, hvor
vi håber på godt vejr og mange kirkegængere.
Der serveres grillpølser og drikkevarer. Det vil
nok være en god ide at tage en stol og måske et
tæppe med til gudstjenesten.

Kirkekoncert med Tina
Lilholt afvikles i samarbejde med FurKunst.
dk, se omtales andet
steds i bladet.
Vi glæder os over samarbejdet med kirke- og
kulturmedarbejder
Thomas Frydendal
Nielsen, som ud over
bibelkurset er behjælpelig med undervisning af konfirmanderne, minikonfirmanderne, og underviser nogle timer i kristendom på Fur Friskole, hjælper med annoncer
og andet praktisk arbejde, og der vil helt sikkert
ske flere ting i efteråret, hvor han medvirker.
			
Jeg ønsker alle en god sommer og håber menigheden vil bakke op om de tiltag der er nævnt
og som vil komme i efteråret. Det er skønnest at
være arrangør når der er stor deltagelse ved de
ting vi har etableret, og opbakning har vi heldigvis mærket her i foråret.
		

Knud Erik Lykke

Formand for Fur Menighedsråd

JUNI

HELLIGDAG

FUR

LØRD. 1.
SØND. 2.

GLYNGØRE

SÆBY

VILE

SELDE

9.00 SAA

10.45 SAA

TIRSD. 4.

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 5.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

6. S. E. PÅSKE

JUNGET

THORUM

10.30 BHC

LØRD. 8.

11.00 BHC EVT. DÅB

SØND.9.

PINSEDAG

10.45 CHO

MAND. 10.

2. PINSEDAG

10.45 CHO

11.00 SAA

10.00 SAA

9.00 CHO

10.30 BHC
11.00 SKIVE ANLÆG

TIRSD. 11.

14.30 BHC ÆLDREC.

TORS. 13.

19.00 FRILUFTSGUDSTJ. PÅ
ØSTERGAARD

LØRD. 15.

11.00 BHC DÅB.

SØND. 16.

TRINITATIS

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

10.45 BHC

SØND. 23.

1. S. E. TRIN.

10.45 CHO

9.00 CHO

TIRSD. 25.

9.00 BHC
10.30 BHC

14.30 CHO ÆLDREC.

TORSD. 27.

SØND. 30.

ÅSTED

11.00 SAA DÅB

20.00 SAA
SOLNEDGANGSGUDSTJ.
2. S. E. TRIN.

9.00 CHO

10.45 EHJ

10.30 CHO

JULI
TIRSD. 2.
SØND. 7.

3. S. E. TRIN.

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

10.45 CHO

10.45 SAA

9.00 CHO

TIRSD. 9.

14.30 CHO

TORSD. 11.

SØND. 14.

20.00 SAA
SOLNEDANGSGUDSTJ.
4. S. E. TRIN.

LØRD. 20.
SØND. 21.

10.30 SAA

10.00 BHC EVT DÅB
5. S. E. TRIN

TIRSD. 23
SØND. 28.

9.00 SAA
10.45 CHO
KIRKEKAFFE

10.45 BHC

9.00 BHC

14.30 CHO ÆLDREC.
6. S. E. TRIN.

9.00 EHJ

7. S. E. TRIN.

10.45 CHO

10.45 EHJ

10.30 BHC

AUGUST
LØRD. 3
SØND. 4.

11.00 BHC EVT. DÅB

TIRSD. 6.

14.30 CHO ÆLDREC.

ONSD. 7.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG.

LØRD. 10.
SØND. 11.

10.00 SAA SILDEFESTIVAL-GUDSTJ.
8. S. E. TRIN

LØRD. 17.
SØND. 18.

10.30 EHJ

11.00 BHC EVT DÅB.

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

10.30 BHC

10.00 CHO EVT DÅB
9. S. E. TRIN.

TIRSD. 20.
SØND. 25.

9.00 CHO
10.30 CHO ÆLDRC.

10.45 CHO
STRANDGUDSTJ.

10.45 BHC

14.00 BHC
ESKOV
STRANDPARK

14.30 CHO ÆLDREC.

14.30 BHC ÆLDREC.

10. S. E. TRIN.

9.00 BHC

10.45 SAA

11. S. E. TRIN.

10.45 CHO

9.00 CHO

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

10.30 BHC

SEPTEMBER
SØND. 1.
TIRSD. 3.
LØRD. 7.

9.00 BHC
SOGNEUDFLUGT

11.00 SAA EVT. DÅB

SØND. 8.

12. S.E. TRIN.

9.00 KEBJ

SØND. 15.

13. S. E. TRIN.

10.45 BHC

10.45 EHJ
HØSTGUDSTJ.
10.45 BHC
HØSTGUDSTJ.

10.30 KEBJ
9.00 BHC

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.

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
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

Gudstjenester på Fur Ældrecenter
		
Tirsdage kl. 14.30
4. juni, 25. juni, 2. juli, 6. august, 20. august.
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
JUNI
Tirs. d. 4. Besøg af Gedionitterne
Søn. d. 23. Skt. Hans hos Anne Grethe og Niels Thise.
Bibelkreds
Tirs. d. 11. Hos Elke og Bent Mølgaard
Fre. d. 14. Hos Lissy og Lars Nex

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE!

AUGUST
Fre. d. 16. Kl. 18.00 Grillopstart hos Lone og 		
Flemming.
Tirs. d. 27. Møde i missionshuset v. Henrik Didriksen,
Skive.
Bibelkreds
Tirs. d. 20. Hos Erik Th. Nielsen
Tirs. d. 20. Hos Lek og Ingemann Mikkelsen
Fre. d. 23. Hos Vagn-Eigil Mikkelsen
Hvor ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: 22. juli 2019.

Thorvig Tryk, Skive

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

