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Min ryg
Jeg har din ryg. Det er ord, vi hører igen
og igen for tiden. Jeg er sådan lidt gammeldags rent sprogligt, så der gik nogen tid, før
jeg helt forstod det, mine unge mennesker
omkring mig gik og mumlede. Hvad var det
for noget med en ryg? Og for ikke totalt at
blotte min old-school-ness og dårlige hørelse sneg jeg mig helt tæt på i diverse samtaler for at høre det der om ryggen.

Det tyder på, at Abraham, bliver bange, da
han sådan står ansigt til ansigt med Gud.
Og hvem ville da ikke blive det? Men Gud
beroliger den angste Abraham med ordene:
Jeg er dit skjold. Gud siger vel i virkeligheden
dette: Jeg har din ryg, Abraham. Jeg er der for
dig, Abraham. Det havde Abraham ærlig
talt svært ved at se. Han og hustruen Sarah
var barnløse og det var en stor sorg for dem.

Jeg har din ryg. Mærkeligt. En dag var der
så en lidt – men ikke meget – yngre kollega,
der sagde til mig: Susan, jeg har din ryg.
Godt så, nu begyndte det at give lidt mere
mening med den ryg. Ordene lød i en sammenhæng, hvor jeg skulle sige noget, som
modtagerne nok ikke nødvendigvis var enig
med mig i. Og så forstod jeg, at ryg-ordene
faktisk havde en mening. De betyder faktisk
bare, at der er en, der står bag mig. Er solidarisk. Bakker mig op. Passer på mig. Bare
det, men det gør også en verden til forskel.

Og Abraham klager til Gud og siger måske
noget mindre pænt. Guds modsvar lyder:
Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og
han sagde: så mange skal dine efterkommere
blive. Abraham og Sarah var omkring 100 år
gamle, så fertiliteten havde nok været bedre.
Alligevel slutter Abrahams møde med Gud
med, at Abraham har tillid til det, Gud lover
ham. For Gud har jo hans ryg. Og derfor
kan Abraham tro det utrolige.

Jeg har din ryg. Gud har din ryg. Det er
den korte sætning, der sætter påsken i gang.
Og i 1. Mosebog kapitel 15 møder vi Gud
under en samtale med Abraham:
Senere kom Herrens ord til Abram i et syn:
»Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold! Din løn
skal blive meget stor.« Abram svarede: »Gud
Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå
barnløs bort, og Eliezer skal være min arving.«
Abram sagde: »Du har ikke givet mig afkom, så
min hustræl skal arve mig.« Da lød Herrens ord
til ham: »Nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød
og blod skal arve dig.« Så tog han ham udenfor
og sagde: »Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis
du kan.« Og han sagde: »Så mange skal dine
efterkommere blive.« Abram troede Herren, og
han regnede ham det til retfærdighed.

I påskens store drama går det som en rød
tråd, at Gud har vores ryg. De færreste
omkring Jesus tror og hører og lever efter
det. De har enten travlt med at finde de rigtige at være rygklappere med eller så vender de sig hele tiden om for at se, hvem der
går bag om ryggen på dem.
Da graven er tom påskemorgen må disciplene og mange andre med dem erkende, at
det gjorde den forkerte forskel at være sig
selv nærmest. De valgte Jesus fra og det,
som de troede var sikkerhed, til. Men som
med så meget andet, når Gud blander sig
i vores liv, bliver tingene vendt på hovedet. For Gud har vores ryg og han er vores
skjold. Det bør give os en stor frimodighed
til at gå veje, som er ukendte og uprøvede,
men hvor vi tænker, at de kunne være gode
at følge.
Susan Aaen

Ny præst på fur
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at kirkeministeren, efter
menighedsrådenes indstilling, har udnævnt Rikke Hvarregaard
Andersen til embedet som sognepræst i Nordsalling-Fur Pastorat
med virkning fra 15. marts 2020.
Vi glæder os til, at byde Rikke velkommen på Fur og ser frem til et rigtig godt samarbejde.
Ligeledes håber vi, at alle Furboer vil tage godt imod hende på øen.

Ordinationsgudstjeneste
Søndag den 8. marts 2020 kl. 16.30

Da Rikke Hvarregaard Andersen, endnu ikke er ordineret, er der Ordinationsgudstjeneste
i Viborg Domkirke søndag den 8. marts 2020 kl. 16.30. Fur Menighedsråd håber at mange
furboer vil deltage i ordinationsgudstjenesten og har derfor arrangeret fællestransport med
bus.
Tilmelding til bustransporten foregår til Kirke- og Kulturmedarbejder Thomas Frydendal
Nielsen på tlf.: 4041 7873 eller på listen, som ligger i våbenhuset – Senest onsdag den 4.
marts.

Indsættelsesgudstjeneste med efterfølgende
velkomstreception i forsamlingshuset
Søndag den 22. marts kl. 14.00

Indsættes Rikke Hvarregaard Andersen, af provst Susan Aaen, ved indsættelsesgudstjeneste i Fur kirke. Efter Gudstjenesten inviterer Fur Menighedsråd alle til at byde Rikke velkommen ved receptionen i forsamlingshuset.

Mændenes morgenbord på Fur
Kl. 08.30- ca. 10.00 i konfirmandstuen, Fur Kirkevej 6
Morgen-tag-selv-bord med hyggelig snak. Pris 30 kr.

Program forår 2020

fredag den 20. marts, fredag den 24. april og fredag den 22. maj.

Har du besøgt kirken i dit nabosogn?
Mange vil nok kunne svare ja, til dette spørgsmål og endnu flere vil svare nej – For at
udbrede kendskabet til pastoratets kirker og ikke mindst de aktiviteter der foregår i de
forskellige sogne, slår kirkerne, i Nordsalling-Fur pastorat, dørene op over fire tirsdage i
foråret. Hver gang vil der være 15-20 minutter med fortælling om kirken, efterfulgt af kaffe
således at det forventes at vare fra 19-20.30 alle aftener.
Tirsdag den 17. marts mødes vi i Åsted kirke kl. 19.00 hvor Sognepræst Birgitte Haahr
Callesen vil fortælle om kirken og sognet, hvorefter vi kører til Selde kirke hvor Margrethe
Møller vil fortælle om Selde kirke og den spændende renovering kirken gennemgik for få
år siden. Aftenen slutter med kaffe i Selde kirke.
Tirsdag den 31. marts mødes vi i Junget kirke hvor graver Jens Kristian Kristensen vil
fortælle om kirken, kirkegården og sognet, hvorefter vi kører til Thorum Kirke hvor Jens
Kristian Kristensen ligeledes vil fortælle om kirken, kirkegården og sognet. Aftenen slutter
med kaffe i Thorum kirke.
Tirsdag den 14. april mødes vi i Sæby kirke, hvor kirkesanger Eigil Holmgaard vil fortælle om sæby sogn og kirke, herefter kører vi til Vile kirke, hvor Eigil ligeledes vil fortælle
herom. Aftenen slutter herefter i Glyngøre Kirke, hvor Eigil under kaffen, vil fortælle om
Salling Provstis yngste kirke.
Tirsdag den 28. april mødes vi i Fur kirke hvor John Berthelsen, også kendt som den blinde guide på Fur, vil fortælle om Fur kirke og det særpræg det er at være et ø-sogn. Aftenen
sluttes med kaffe i kirken. (Der er gratis færge til Fur)

Fast morgenpilgrimsvandring fra Harre kirke
Vi mødes sidste onsdag i hver måned kl. 8.30 og vandrer sammen en times tid.
Datoer i forår 2020 er:
26. februar, 25. marts, 29. april, 27. maj og 24 juni.
Alle er velkomne til at deltage. Kontakt pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre, 3030 8831 for
mere info. (Harre kirke ligger på Gl. Skivevej 2a, Harre, 7870 Roslev)

Konfirmation i Fur kirke

Lørdag den 9. maj kl. 10.00 konfirmeres følgende i Fur kirke:

Clara Dalsgaard Christensen, Sønderhedevej 8, 7884 Fur
Lærke Østergaard Søltoft Holmboe, Skånings Allé 16, Sønderhede, 7884 Fur
Lærke Trøjborg Kofod, Boagervej 1, Debel, 7884 Fur, i Skive kirke.

Fællesspisning og samvær for familier i Hele
Danmarks Familieklub
Opstart i Nordsalling-Fur tirsdag den 21. april 2020
Til april starter Nordsalling-Fur pastorat den første familieklub i Nordsalling.
Tanken med familieklubben er at skabe tætte relationer mellem familier og frivillige i lokalsamfundet samt skabe et pusterum i hverdagen, hvor der er tid til bare at være sammen.
Familieklubben består af omkring ni familier og et team af frivillige, som mødes hver 14.
dag over et halvt år til leg og aktiviteter, måltidsfællesskab og hygge.
De frivillige planlægger det praktiske og handler ind til aftensmaden, som laves i familieklubben. Det er GRATIS at være med - både for de frivillige og for familierne og ALLE
familier er velkomne.
Vil du og din familie være med i familieklubben eller har du fået lyst til at melde dig som
frivillig, så kan du gøre det på: https://heledanmarksfamilieklub.dk/eller ringe til Kirkeog kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen på tlf.: 4041 7873

Pinse i Anlægget i Skive
Mandag den 1. juni 2020 kl. 11

Pinse i Anlægget 2020
1. juni kl. 11

2. pinsedag vil vi igen i år samles til en festlig fælles folkekirkelig
friluftsgudstjeneste for at fejre pinsens sammensatte bevægelse: det
frisættende og det samlende.
Temaet i år er netop SAMMEN-SAT, som vi vil opleve i ord, toner og
bevægelse.

Sammen-sat

Velkommen til en skøn formiddag. Husk noget at sidde på.

Orienterings-/Menighedsmøde
i Aulaen på Fur friskole
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Forud for menighedsrådsvalget i september 2020 inviterer menighedsrådet til orienteringsmøde. Her vil menighedsrådet orientere om menighedsrådsarbejdet i den forgangne
periode og der vil blive mulighed, for at drøfte muligheder og ønsker til udviklingen fremadrettet.

Nyt fra menighedsrådet
Året 2020 er godt i gang og en hel del
er allerede sket her på Fur. Præsteparret
Elisabeth og Claus H. Olsen har efter en
meget smuk afskedsgudstjeneste og en
velbesøgt afskedsreception forladt præstegården og flyttet til Skive for at nyde
deres otium.
Menighedsrådene i Nordsalling – Fur
Storpastorat har været i gang med
at finde en ny præst, og det glæder
mig at kunne meddele, vi har udvalgt
og Kirkeministeriet ansat Rikke
Hvarregaard Andersen, som ny præst.
Så vi er klar til ordinations- gudstjeneste
i Viborg Domkirke, søndag den 8. marts
2020 og vi har arrangeret buskørsel fra
Fur til Viborg så vi kan blive mange der
tager imod Rikke. Der vil også blive
indsættelsesgudstjeneste i Fur Kirke
søndag den 22. marts med en efterfølgende velkomstreception i forsamlingshuset.
Vi glæder os til at byde den Rikke velkommen til Fur, og håber menigheden
vil bakke op om vores nye præst.
Foråret er snart på vej og der vil ske
mange andre ting i den kommende tid. Som noget nyt er Kirkerne i
Storpastoratet besluttet af afvikle besøg
i alle kirker i Storpastoratet ”Har du
besøgt dit nabosogn” hvor kirkens
historie vil blive fortalt og der vil blive
serveret kaffe til deltagerne. Jeg håber
mange vil deltage i dette spændende
arrangement.
Skive og Salling Provsti arrangerer igen Pinsegudstjeneste i Skive
anlæg, præsten i Durup arrangerer
Pilgrimsvandring sidste onsdag i hver

måned, Mændenes
morgenmøde,
Fyraftenssang
fortsætter uforandret og en
sangaften er igen
på tegnebrættet.
Gudstjenesterne
på Ældrecentret vil
fortsat blive afholdt
og jeg håber den nye præst igen vil
afholde to gudstjenester hver måned.
Andet sted i Kirkebladet kan du læse
mere om de omtalte arrangementer, og
håber det vil giver dig inspiration til at
deltage.
Jeg kan oplyse, at der tirsdag den 12.
maj 2020 kl. 19.00 vil der blive afholdt
et Menighedsmøde med orientering om
arbejdet i Menighedsrådet, og der vil
blive en orientering om det kommende
valg til Menighedsrådet for de næste
fire år. På mødet kan der vælges kandidater til valget. Jeg håber mange vil
tage imod invitationen til denne aften.
Mødet afholdes i Aulaen på Friskole.
Som man kan se, sker der stadigvæk en
hel masse i Fur Kirke og jeg er sikker
på der helt sikkert vil komme nye tiltag,
når Rikke er flyttet ind i Præstegården
og har fundet sig til rette i embedet.
Foråret er på vej og jeg ønsker alle en
glædelig påske og pinse, hvor vi kan
været med til at fejre Jesu opstandelse
og himmelfart.
		

Knud Erik Lykke

Formand for Fur Menighedsråd

MARTS

HELLIGDAG

FUR

GLYNGØRE

SØND. 1.

1. S. I FASTEN

10.45 BHC DÅB

10.45 OCM

14.30 BHC ÆLDREC.

10.30 SAA ÆLDREC.

TIRSD. 3.
ONSD. 4.

17.00 SAA
FYRAFTENSGUDSTJ.

LØRD. 7.

11.00 SAA
EVT. DÅB

SØND. 8.

2. S. I FASTEN

9.00 OCM

SÆBY

VILE

ÅSTED

JUNGET

THORUM

10.30 BHC
DÅB

10.45 SAA

10.30 OCM

TIRSD 10.
SØND. 15.

SELDE
9.00 BHC

14.30 ÆLDREC.
3. S. I FASTEN

LØRD. 21.

10.45 BHC KIRKEKAFFE 10.45 NN

9.00 BHC

10.00 BHC EVT. DÅB

SØND. 22.

MIDFASTE

14.00 INDSÆTTELSE

10.45 NN

SØND. 29

MARIÆ BEBUD.

10.45 RHA

10.45 SAA

14.30 RHA
ÆLDRECENTER

10.30 RHA
ÆLDRECENTER

TIRSD. 31.

10.30 BHC
10.30 NN

APRIL
17.00 RHA
FYRAFTENSANG

ONSD. 1.

11.00 RHA
DÅBSGUDSTJ.

LØRD. 4.
SØND. 5.

PALMESØNDAG

9.00 RHA

10.45 RHA

TORSD. 9.

SKÆRTORSDAG

19.00 RHA

10.45 RHA

FRED. 10.

LANGFREDAG

10.45 SAA

9.00 SAA

10.30 BHC
19.00 BHC
16.00 BHC

LØRD. 11.

11.00 BHC DÅB

SØND. 12.

PÅSKEDAG

MAND. 13.

2. PÅSKEDAG

10.45 RHA

11.00 SAA

10.00 SAA

9.00 SAA

10.30 NN
14.30 RHA
ÆLDRECENTER

TIRSD 14.
LØRD. 18.

10.30 BHC

14.30 ÆLDREC.

10.00 BHC EVT. DÅB

SØND. 19.

1. S. E. PÅSKE

9.00 BHC KIRKEKAFFE

SØND. 26.

2. S. E. PÅSKE

10.45 RHA

10.45 SAA

10.30 BHC

9.00 RHA

19.00 BHC

MAJ
11.00 SAA
KONFIRMATION

LØRD. 2.
SØND. 3.

3. S. E. PÅSKE

9.00 RHA

9.00 SAA
KONFIRMATION

10.00 SAA
KONFIRMATION

10.30 RHA
19.00 BHC
4. MAJ-ANDAGT

MAND. 4.
TIRSD. 5.

14.30 RHA
ÆLDRECENTER

ONSD. 6.

17.00 RHA
FYRAFTENSANG

FRED. 8.

BEDEDAG

10.45 SAA

4. S. E. PÅSKE

9.00 RHA

10.30 BHC
KONFIRMATION

10.45 RHA

TIRSD. 12.

14.30 BHC ÆLDREC.

LØRD. 16.
SØND. 17.

10.30 BHC
KONFIRMATION

9.00 SAA

10.00 BHC
KONFIRMATION

LØRD. 9.
SØND. 10.

10.30 RHA
ÆLDRECENTER

10.00 EVT. DÅB
5. S. E. PÅSKE

9.00 SAA KIRKEKAFFE

10.45 SAA

10.30 BHC

14.30 RHA
ÆLDRECENTER

TIRSD. 19.
TORSD. 21.

KR. H.FARTSDAG

10.45 RHA

9.00 BHC

SØND. 24.

6. S. E. PÅSKE

9.00 RHA

10.45 RHA

SØND. 31.

PINSEDAG

10.45 RHA

11.00 SAA

10.30 BHC
10.30 BHC
10.00 SAA

9.00 SAA

10.30 BHC

JUNI
MAND. 4.

2. PINSEDAG

Forkortelser: BHC: Birgitte Haahr-Callesen, Selde; RHA: Rikke Hvarregaard Andersen, Fur; SAA: Susan Aaen, Glyngøre; OCM: Ove Chr. Mølgaard.

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
		
3. marts, 31. marts, 14. april, 5. maj og 19. 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
Sognepræst Rikke Hvarregaard Andersen, Fur
Kirkevej 6, 7884 Fur, tlf. 97 59 30 63
– fra den 15. marts 2020
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

Møder og
arrangementer
MARTS
Lør. d. 7.

Kursusdag i Skive v/ Leif Andersen,
Hvidovre (kl. 9.30)
Tirs. d. 17. Sangaften
Mødet den 31. marts er aflyst og der henvises i stedet til
arrangementet ”Har du besøgt kirken i dit nabosogn?”
Bibelkreds
Tirs. d. 3.
Tirs. d. 3.
Fred. d. 6.
Tirs. d. 24.
Tirs. d. 24.
Fre. d. 27.

Hos Hanna og Jørn Jensen
Hos Lek og Ingemann Mikkelsen
Hos Lone og Flemming Johannesen
Hos Erik T.H. Nielsen
Hos Ellen og Knud Erik Lykke
Hos Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen

Organist: Vakant

APRIL
Tirs. d. 21. Møde v/Harry Harregaard, Durup
Søn. d. 26. Soldatervennernes forårsfest

Menighedsråd: Formand: Knud Erik Lykke,
Bjerregårds Bakke 43, 7884 Fur, tlf. 97 59 33 68/
29 99 12 30.

Bibelkreds
Ons. d. 29. Hos Jørgen og Karen Margrethe Sørensen
Tors. d. 30. Hos Inge Marie og Holger Sohn

Kasserer: Erik Bech,
Hemvej 2, 7860 Spøttrup, tlf. 24 82 32 07

MAJ
Tors. d. 7. Hyggeaften med varme hveder
Tirs. d. 12. Mødeaften
Tirs. d. 19. En aften om Albanien v/Knud Erik Lykke

Medhjælper: Jan Botter, tlf. 97 59 38 48

Kirkebladet redaktion:
Knud Erik Lykke, Annette Jensen, sognepræsten,
Thomas Frydendal Nielsen
Internetadresser
www.Folkekirken.dk · www. furkirke.dk
http://viborgstift.dk – www.furnyt.dk

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: fredag den 24. april 2020
Sendes til:9201THN@km.dk

Bibelkreds
Fre. d. 1. Hos Lissy og Lars Nex
Tirs. d. 26. Hos Anne Lise Nielsen
Tirs. d. 26. Hos Anne Grethe og Niels Thise
Hvor ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.
Vibla, Skive

KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET

