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Menighedsrådsvalget står for døren

- og døren er åben for dig!
AF KIRKE & KULTURMEDARBEJDER
THOMAS FRYDENDAL NIELSEN
9201THN@KM.DK

I skrivende stund kigger vi frem mod sommerferien og umiddelbart på den anden side heraf
er Menighedsrådsvalget den første opgave der
venter for Fur menighedsråd. Når bladet her
udkommer, har der været holdt Orienterings-/
Menighedsmøde den 12. august og vi kigger
med hastige skridt frem mod valgforsamlingen
som finder sted 15. september, hvor det nye menighedsråd vælges.
»I modsætning til de seneste menighedsrådsvalg, vil der på valgforsamlingen foregå et
direkte valg til menighedsrådet, i lighed med
det man kender fra generalforsamlinger i det
øvrige foreningsliv«, fortæller menighedsrådets
formand Knud Erik Lykke. Til valgforsamlingen vil det være muligt at stille op, ligesom der
vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til de
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opstillede kandidater og debattere kirkelivets
mangfoldighed. Herefter vil der blive valgt et
nyt menighedsråd ved et skriftligt og hemmeligt
afstemningsvalg på valgforsamlingen. Herefter
vil det nye menighedsråd være valgt, medmindre der inden en given frist indsendes en ny
liste til menighedsrådsvalget, hvilket vil udløse
afstemningsvalg til afholdelse i november.
JA, DER ER OGSÅ BRUG FOR DIG!
På baggrund af antallet af folkekirkemedlemmer i Fur sogn, skal der vælges fem medlemmer, som sammen med sognepræsten udgør
Fur Menighedsråd.
Har du tænkt på at stille op til menighedsrådsvalget? - De fleste vil nok svare benægtende
på dette spørgsmål, men fra Menighedsrådet
skal lyde en opfordring til alle om, at stille sit
kandidatur til rådighed, så der bliver mulighed
for at sammensætte et så alsidigt menighedsråd
som muligt.
HVAD HAR VÆRET INTERESSANT I SIDSTE
MENIGHEDSRÅDSPERIODE?
Menighedsrådet har en meget bred opgavepalette, med sognekirkens liv og vækst som omdrejningspunkt. Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens personale og tager sig af den
daglige drift og udvikling af både kirkeliv og
kirkegård. Menighedsrådet er ligeledes arrangør for kirkens forskelligartede aktiviteter, som
fx sangaftener, mændenes morgenbord etc.
Hør på næste side menighedsrådsformand
Knud Erik Lykke fortælle om det, som han husker de sidste fire år i Menighedsrådet for.

Min tid i menighedsrådet
KNUD ERIK LYKKE, FORMAND FOR FUR MENIGHEDSRÅD
Allerførst vil jeg nævne at valget af vores nye sognepræst, Rikke, i samarbejde med
de øvrige menighedsråd i storpastoratet har været umådelig interessant at være tovholder i, derudover har jeg som medlem af menighedsrådet, i flere perioder, været
involveret i en lang række forskelligartede opgaver.
Specielt har det været vigtigt for mig, at kirken altid gør sig gældende i samfundet og
ihærdigt arbejder for at blive en del af det der foregår på Fur. Dette har vi fx gjort i forbindelse med
Fur Rundt Marchen, hvor
kirken har deltaget med et
telt på kirkebakken, hvor vi
har tilbudt en forfriskning og
et lille hvil og ikke mindst
fodvask til de trætte fødder.
Kardinalpunktet i mit arbejde i menighedsrådet har altid
været at kirken skal være
åben og vise engagement i lokalsamfundet også når aktiviteterne foregår udenfor Da billedet blev taget, manglende desværre to menighedsrådsmedlemmer, Arne Lykke
Sørensen og Tina Bro. 
(Foto: Anton Simonsen)
kirkerummet.

VELKOMMEN TIL VALGFORSAMLING
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Aulaen på Fur friskole
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Et overflødighedshorn af glæde
grave de første furer i jorden, så vækker høsttiden
en glæde i os.

AF SOGNEPRÆST
RIKKE H. ANDERSEN
RIAN@KM.DK

Det er en lille stund på året, hvor man indbydes
til eftertænksomhed - til at reflektere over vores forhold til jorden, der både binder og
frisætter os. Adam blev skabt af jord.
... der blot på
Hans navn kommer af den hebraiske
denne ene dag
term ’adāmāh, der betyder agerjord,
lader døren til
så menneskets afhængighed og nære
Edens Have stå
tilknytning til jorden ligger dybt forpå klem ...
ankret allerede i skabelsesberetningen.

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde
- og selvom denne lod skulle vise
sig at bestå af et par krukker eller måske af en altankasse, jamen
så er glæden derved ikke mindre
end hos den, der kan fremvise flere tønder land - måske er glæden ligefrem større, da det jo er begrænset,
hvor meget ukrudt man skal kæmpe med,
når pladsen er en anelse trang.
Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Men dette er ikke Edens Have - træerne
giver ikke ubetinget frugt, og markerne bugner ikke nødvendigvis med fyldige kornarks. Sol
og regn kan både være ven og fjende, så der er altid noget på spil, og man er ikke sikret en vellykket høst, førend den er i hus. Vi er på mange måder underlagt faktorer, som vi ikke selv kan styre,
og derfor er det så fantastisk, når det lykkes - når
Adam og ’adāmāh samarbejder og frembringer
det bedste, som vores lille hjørne af verden kan
frembringe.

Salme 728 af K.L. Aastrup er en ret så opløftende salme, der væver en tråd af taknemmelighed
igennem de fire vers, hvilket gør den til en klassiker ved høsttiden. For taknemmelighed og høst
går hånd i hånd, og selvom vores samfund har
ændret sig meget, siden mennesket begyndte at

Derfor holder vi i kirken høstgudstjeneste, hvilket er en særlig festdag, hvor vi giver tak for årets
høst og priser Herren for, at han kerer sig om os.
Vi frembærer et overflødighedshorn af glæde for
Herren, der blot på denne ene dag lader døren til
Edens Have stå på klem.
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HØSTGUDSTJENESTE OG VELKOMSTKAFFE
I FORSAMLINGSHUSET
Søndag 27. september kl. 14.00.

Høstgudstjenesten er et af årets højdepunkter, og den fejres efter sædvane med en familiegudstjeneste hvor børnene fra friskolens kor medvirker. Alle bidrag til høstgudstjenesten er meget
velkommen. Frugt, grønt, lignende og selvfølgelig også pengegaver modtages med glæde.
Efter gudstjenesten indbydes alle til kaffebord i forsamlingshuset, hvor vi samtidigt vil byde
Rikke ordentligt velkommen til Fur.
Høstofferet vil også i år blive fordelt mellem Den blå viol i Skive, Mødestedet i Skive, Møltrup
optagelseshjem, Kirkens korshær, SCT Nicolai tjenesten i Vestjylland og KFUM,s sociale arbejde.
Velkommen til en dejlig dag med høstgudstjeneste og auktion.
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DET SKER

MÆNDENES MORGENBORD PÅ FUR
Fra kl. 8.30 - ca. 10.00 i konfirmandstuen, 		
Fur Kirkevej 6.
AUG Morgen-tag-selv-bord med hyggelig snak. 		
Pris 30 kr.
Program efterår 2020: 21. august, 18. september,
16. oktober og 20. november
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GUDSTJENESTE PÅ SØMANDSMISSIONENS SKIB I FUR HAVN
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Når Sømandsmissionen kommer til Fur, skifter vi kirkeskibet ud og holder søndagens gudstjeneste ombord på Sømandsmissionens skib »Bethel« kl. 10.45 nede
ved havnen. Efterfølgende vil der blive fortalt om Sømandsmissionen, og der vil
blive serveret kaffe.

SKAL DU KONFIRMERES I 2021?
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Efter efterårsferien tager vi hul på en dugfrisk omgang konfirmandundervisning,
hvor vi skal jonglere med livets store spørgsmål og beskæftige os med kristendommens centrale fortællinger. Der er planlagt følgende møder:

Informationsmøde den 1. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen, hvor der vil blive serveret kaffe.
Forældremøde den 4. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen, hvor der vil blive serveret kaffe.
Undervisningen ligger hver torsdag kl. 8-9.40 i konfirmandstuen. Første undervisningsgang
er den 22. oktober. Konfirmationen finder sted lørdag den 1. maj 2021 kl. 10.

ØNSK DIN YNDLINGSSALME
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OKT

I forbindelse med Fur Aktivitetsuge i uge 42 byder Fur kirkes
musik-sanger team til en hyggelig aften i kirken kl. 19.00.

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. I våbenhuset står postkassen til eventuelle forhåndsønsker. 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.
Vel mødt til en hyggelig aften.
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Dit sogn - din kirke
FYSISK GUDSTJENESTE
AF FORMAND
KNUD ERIK LYKKE
8548KNL@KM.DK

Efter et par måneder med online gudstjeneste oprandt dagen
den 24. maj 2020 hvor vi igen kunne åbne kirken og holde
fysisk gudstjeneste med de restriktioner det medførte. Trods
restriktioner var det en dejlig fornemmelse at kunne mødes i
kirken til en anderledes gudstjeneste, men det vigtigste var at
vi kunne samles i kirken.

Hvornår det igen bliver normale tider, hvis det sker, ser vi frem til med stor længsel så vi igen kan
holde gudstjeneste på Ældrecentret, mændenes morgenbord og andre aktiviteter som endnu er
underlagt restriktioner.

SØMANDSMISSIONEN
Sømandsmissionen kommer til Fur
Havn med deres skib, hvor der den
6. september vil blive afholdt gudstjeneste på båden med en efterfølgende orientering om Sømandsmissionen, sluttende med kirkekaffe.
Jeg håber mange vil deltage i denne
gudstjeneste, som bliver på en anderledes og spændende måde.
Jeg ønsker alle et spændende efterår
med mulighed for deltagelse i mange aktiviteter i kirkelig regi, som er og vil blive
planlagt. Vel mødt.

VELKOMSTKAFFE
I FORSAMLINGSHUSET
Et andet af Menighedsrådets hængepartier
har været at få budt Rikke ordentligt velkommen til Fur. Nu lysner mulighederne for at
forsamles heldigvis og menighedsrådet har
besluttet at koble velkomstreceptionen sammen med kaffen efter Høstgudstjenesten.
Der vil således være Høstgudstjeneste i Fur
kirke kl. 14.00 og efterfølgende vil der være
kaffebord i Forsamlingshuset, hvor alle er meget velkomne.
Menighedsrådet håber, at mange furboer vil
benytte lejligheden til at byde Rikke velkommen til Fur.

JULEHJÆLP 2020
Der vil igen i år være mulighed for at ansøge om hjælp fra Kirken til at forbedre julen økonomisk eksempelvis til en julehjælpspakke.
Der vil fra november 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:
Rikke H. Andersen tlf. 97 59 30 63 eller Annette Jensen tlf. 51 44 35 38
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ARRANGEMENTER
I MISSIONSHUSET
AUGUST
Bibelkreds hos
18. Lek og Ingemann Mikkelsen.
18. Hanna og Jørn Jensen.
21. Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen.
SEPTEMBER
1.-3. Timeout på Kildeborg - Aflyst.
4.	Besøg hos Sømandsmissionen/		
Bethel i Fur Havn.
25.	Høstfest v. Elisabeth og
Claus Olsen, Skive.
Bibelkreds hos
15. Ellen og Knud Erik Lykke.
15. Erik T.H. Nielsen.
18. Lone og Flemming Johannesen.
OKTOBER
6. Møde v. Henrik Didriksen, Skive.
27.	En aften om Albanien 			
v. Knud Erik Lykke.
Bibelkreds hos
20. Inge Marie og Holger Sohn.
20. Karen Margrethe og Jørgen 		
Sørensen.
23. Vagn Eigil Mikkelsen.
NOVEMBER
4. Fælles samfundsmøde i Skive.
10.	Soldatervennernes generalforsamling.
27.	Adventsfest v. Christian Kjær 		
Bjerre, Durup.
Bibelkreds hos
17. Anne Grethe og Niels Thise.
17. Annelise Nielsen.
20. Lissy og Lars Nex.
Hvor ikke andet står, begynder
møderne kl. 19.30.

ADRESSER
Sognepræst
Rikke Hvarregaard Andersen
Fur Kirkevej 6 • 7884 Fur
tlf. 97 59 30 63 • rian@km.dk
Sognepræst
Birgitte Haahr Callesen
Furvej 31 • 7870 Roslev
tlf. 97 59 60 40 • bhc@km.dk
Provst
Susan Aaen •
Bredgade 62 • 7870 Roslev
tlf. 97 73 10 11 • saa@km.dk
Kirke- og Kulturmedarbejder
Thomas Frydendal Nielsen
arbejdsadresse:
Skivevej 5 • 7870 Roslev •
tlf. 40 41 7 873 • 9201thn@km.dk
Organist
Lukas Thun Madsen • tlf. 53 35 53 85
Kirkesangere
Annette 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
Menighedsråd
Formand Knud Erik Lykke
Bjerregårds Bakke 43 • 7884 Fur
tlf. 97 59 33 68/29 99 12 30
Regnskabsfører
Mette Østergaard • tlf. 40 30 50 21
mariesminde.jebjerg@mail.tele.dk
Missionshuset
Kontaktperson Niels Thise
tlf. 97 59 36 75 • nielsthise@gmail.com
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
Internetadresser
www.folkekirken.dk • www.furkirke.dk
www.viborgstift.dk • www.furnyt.dk
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Fur 9.00 BHC
Thorum 10.30 BHC
Sæby 10.45 SAA

Søndag 30.
12. s. e. trin.

Fur 10.45 CHO
Glyngøre 9.00 CHO
Junget 19.30 BHC

SEPTEMBER
Onsdag 2.

Fur 17.00 RHA Fyraftensang

Søndag 6.
13. s. e. trin.

Fur 10.45 RHA på Sømandsmissionens skib i havnen
Selde 10.30 BHC Høstgudstjeneste
Glyngøre 10.45 SAA Høstgudstj.
Thorum 17.00 BHC Høstgudstj.

Søndag 1.
Alle Helgen

Fur 10.45 RHA
Åsted 10.30 NN
Glyngøre 19.00 NN
Junget 19.00 NN

Onsdag 4.

Fur 17.00 RHA Fyraftensang

Søndag 8.
22. s. e. trin.

Fur 19.00 NN
Glyngøre 9.00 NN
Selde 10.30 NN

Søndag 15.
23. s. e. trin.

Fur 10.45 NN
Thorum 9.00 RHA
Glyngøre 10.45 NN

Lørdag 21.

Fur 10.00 RHA Evt. dåbsgudstj.

Søndag 13.
14. s. e. trin.

Fur 10.45 RHA
Glyngøre 9.00 RHA
Åsted 10.30 CHO

Søndag 22.
Fur 10.45 RHA
Sidste søndag Glyngøre 9.00 NN
i kirkeåret
Åsted 10.30 NN
Selde 17.30 NN Minikonf.-afslutning

Søndag 20.
15. s. e. trin.

Fur 10.45 RHA
Junget 9.00 RHA
Sæby 10.45 SAA Høstgudstj.

Søndag 29.
1. s. i advent

Søndag 27.
16. s. e. trin.

Fur 14.00 RHA Høstgudstjeneste
Selde 10.30 BHC
Vile 10.45 RHA Høstgudstjeneste

Onsdag 2.

Fur 17.00 RHA Fyraftensang

Søndag 6.
2. s. i advent

Fur 9.00 NN
Junget 10.00 NN
Sæby 19.00 SAA

OKTOBER

Fur 10.45 RHA
Selde 10.30 NN
Glyngøre 10.45 SAA

DECEMBER

Søndag 4.
17. s. e. trin.

Fur 10.45 RHA
Glyngøre 9.00 BHC
Thorum 10.30 BHC

Onsdag 7.

Fur 17.00 RHA Fyraftensang

Søndag 11.
18. s. e. trin.

Fur 9.00 CHO
Åsted 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 CHO

GUDSTJENESTER PÅ FUR ÆLDRECENTER

Onsdag 14.

19.00 Salmesangsaften

Tirsdag 1. september

14.30 RHA

Lørdag 17.

Fur 10.00 RHA Evt. dåbsgudstj.

Tirsdag 15. september

14.30 RHA

Søndag 18.
19. s. e. trin.

Fur 10.45 RHA
Selde 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 SAA

Tirsdag 6. oktober

14.30 RHA

Tirsdag 20. oktober

14.30 RHA

Søndag 25.
20. s. e. trin.

Fur 9.00 RHA
Thorum 10.30 BHC
Glyngøre 10.45 RHA

Tirsdag 3. november

14.30 NN

Tirsdag 17. november

14.30 RHA

Tirsdag 1. december

14.30 RHA

Videbæk Bogtrykkeri A·S

NOVEMBER

AUGUST
Søndag 23.
11. s. e. trin.

SAA / Susan Aaen · CHO / Claus Olsen · BHC / Birgitte Haahr-Callesen · RHA / Rikke Hvarregaard Andersen

KIRKEKALENDEREN

