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79. årgang

Nadveren – et kunsthistorisk tilløb
tilstedeværelse anderledes end deres – han
er nemlig transparent. Man kan gennem
Jesu torso se det bagvedliggende vand og
en båd.

Leonardo da Vincis nadverbillede fra 1498
er nok den mest kendte gengivelse af det
sidste måltid, som Jesus delte med sine
disciple Skærtorsdag. De er alle forsamlet
på den ene side af et langbord, og mens
Jesus har sit ansigt i rolige folder, så er
disciplene i oprør – Jesus har netop forudsagt sin nært forestående død, og at en af
de tolv vil forråde ham. Dette har bragt
selskabet ud af kurs, og disciplene gestikulerer vildt med hænderne under deres
ophedede diskussion – ja, man kan næsten
høre dem spørge: »Det er vel ikke mig,
Herre?« (Matt 26,22).

Dalí leger i høj grad med tid og rum.
Døden er allerede overvundet, og denne
scene er ikke en gengivelse af begivenhederne Skærtorsdag aften som hos da Vinci
– nej, hos Dalí er vi vidner til nadveren
efter påskedagene, dvs. den nadver som vi
møder i kirken søndag efter søndag, hvor
den opstandne Kristus træder ind i vores
midte.

Et andet interessant nadverbillede er fra
1955 og malet af Salvador Dalí. Her er
stemningen en helt anden. Disciplene
knæler i munkelignende dragter og med
foldede hænder om et lavt stenbord. Deres
hoveder er nedbøjede, som var de fordybet
i bøn, og det er ikke muligt at skelne dem
fra hinanden som hos da Vinci. Jesus har
derimod sit hoved løftet, og selvom han
sidder til bords med disciplene, så er hans

Over bordet svæver en gennemsigtig
mandetorso med udstrakte arme, og Jesus
peger både på sig selv og på skikkelsen
over ham – »Den, der har set mig, har set
Faderen …« (Joh 14,9). Dalí gør her det
usynlige synligt – Sønnens virkelige
tilstedeværelse ved nadverbordet og
Faderens udstrakte arme, der omkranser
ritualet. Disciplene kan ikke se Jesus, og
han kaster heller ikke nogen skygge på

Leonardo da Vincis nadverbillede fra 1498.

Foto: pixabay.com

Salvador Dalís nadverbillede fra 1955.

Foto: wikipedia.org (Fair use) / National Gallery of Art, Washington D.C.

bordet – men det gør både brødet og vinen.
Vi kan se og smage nadverelementerne,
mens det guddommelige nærvær gribes i
troen, når vi ligesom disciplene knæler
oppe ved alteret.
Rummet er udformet som et dodekaeder
med store vinduespartier, og det er ikke en
tilfældighed, at Dalí gør brug heraf. Et
dodekaeder er en geometrisk kuppel, som
helt fra antikkens tid fungerede som
symbol på himlen. Vinduerne består af det
klareste glas, hvorigennem et overjordisk
lys kan falde på nadverbordet med brødet
og vinen, og vi kan skimte et landskab i
horisonten, der vækker en paradisisk
længsel. Det centrale for Dalí er netop dette
møde mellem det himmelske og det
jordiske. De to verdener er ikke på kollisionskurs og fremstilles ikke som separate
størrelser, der er afskåret fra hinanden, og
hvor Jesus er nødt til at rende rundt som en
anden bygningskonstruktør for at bygge
bro imellem dem. Tværtimod smelter det
himmelske og det jordiske harmonisk

sammen i dette nadverbillede. Dalí understreger, at det guddommelige nærvær er at
finde lige her, hvor vi er.
Dalís billede løfter os ud af tid og rum, og
vi kan alle knæle ved siden af disciplene og
modtage brødet og vinen. Selv Judas er
ikke fremhævet. Hos da Vinci er Judas
omgivet af tung symbolik, der har til
formål at understrege hans rolle som
forræderen. Han har et fast greb om en
pose penge (Matt 26,15), hans ansigt er som
det eneste indhyllet i skygge, og endelig
rækker han ud efter det samme fad som
Jesus (Matt 26,23). Anderledes står det til
hos Dalí, hvor Judas ikke adskiller sig fra
de andre disciple – eller fra os for den sags
skyld. Disciplenes særegne træk og personligheder er forsvundet, idet de knæler i bøn
og tilbedelse. Ved dette bord med den
opstandne Kristus modtager Judas nadverens velsignelse på lige fod med alle andre
– ved dette bord skiller ingen sig ud.
RHA

OBS
Arrangementer nævnt her i bladet er naturligvis med forbehold for coronasituationens udvikling. Herfra redaktionen beder vi læserne om selv at holde sig
opdateret via www.furkirke.dk og Facebook.
Evt. diverse andre hjemmesider.
Venlig hilsen redaktionen

Fur Rundt
Fur Rundt 2020 er desværre aflyst grundet Corona-virusset. – Vi glæder os til at byde alle
velkommen i teltet på kirkebakken til Fur rundt i 2021.

Højt anerkendt klassisk guitarduo giver
årets sommerkoncert i kirken
Søndag 12. juli kl. 19.00
Igen i år arrangerer Furkunst.dk i samarbejde med menighedsrådet en sommerkoncert
i Fur Kirke. Og som altid afholdes koncerten samme dag, som der er fernisering på
Furkunst.dk’s sommerudstilling i forsamlingshuset.
Søndag d. 12. juli kan du høre smuk og spændende klassisk guitarmusik i Fur Kirke, når
duoen Aros Guitar Duo afholder koncert om aftenen i kirken.
Det er foreningen Furkunst.dk som har engageret duoen til koncerten og som altid sker
det i samarbejde med menighedsrådet, så koncerten kan afholdes i kirken.
Efter koncerten
vil menighedsrådet runde en
stor musikalsk
oplevelse af ved
at være vært
ved et glas vin.
Billetter kan bestilles via Fur
kunst.dk’s næstformand Lasse
Højgaard på mail:
Lgaard@mail.dk
– eller købes ved
indgangen til den
beskedne pris à
90 kr.

Aros Guitar Duo

Kære menighed
Jeg har i skrivende stund (d. 15/4) været
præst hos jer en måneds tid, hvilket har
været en sjov blanding af både hurtige og
langsomme dage. Jeg er rigtig glad for at
være her på Fur og nyder mine gåture,
hvor jeg været så heldig at hilse på flere af
jer – ja, I har taget imod mig på allerfineste
vis. På disse solrige forårsdage har jeg leget
turist og besøgt både Knudeklinterne og
Færker Odde – jeg har på fornemmelsen, at
der er visse steder, man skal have set,
førend man kan få lov til at kalde sig furbo.
Som en reaktion på de lukkede kirkedøre
har jeg sammen med Susan og Birgitte samt
et team af dygtige medarbejdere lavet
online gudstjenester, som vi skiftevis har
holdt i kirkerne. Det er nemlig utrolig
vigtigt, at Ordet stadig bliver forkyndt, og
at I i menigheden har mulighed for at gå til
gudstjeneste, selvom kirkebænken er skiftet
ud med en stol hjemme i stuerne. Man må
derfor sige, at Helligånden i disse tider er
blevet ret så moderne og har opdaget
mulighederne ved Facebook.
Jeg kommer ud af en klassisk kulturkristen
familie, og min vej til præstegerningen kom
egentlig i stand ved min fascination af
sprog. Jeg valgte at læse teologi, fordi man
her fik lov til at arbejde med græsk, latin og
hebraisk. Af en eller anden grund får
sprogfag dog ofte skudt i skoene, at de er
tørre og kedelige, men som forfatteren
J.R.R. Tolkien engang sagde, så er det at

opdage et nyt
sprog som at
finde en vinkælder fyldt
med de mest
fantastiske vine,
hvis smag man
aldrig før har
smagt. Mit
arbejde med bibelteksterne har været et
stort privilegium, for der er noget ganske
særligt ved at læse dem på originalsprogene – det er faktisk lidt som at være
der selv.
Jeg er 30 år gammel og blev færdiguddannet fra pastoralseminariet i december,
hvorefter tingene tog fart, og jeg kunne d.
14/3 flytte ind i præstegården her på Fur.
For første gang har jeg nu så meget plads,
at jeg har kunnet skifte min sovesofa ud
med rigtige sofaer og dermed bevæge mig
fra ungdommen og ind i en mere moden
alder.
Jeg er tilgængelig på telefonnummeret
97 59 30 63 eller på mailadressen rian@
km.dk, hvor I er velkomne til at kontakte
mig. Jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig
snart har mere normale tilstande, hvor vi
igen kan forsamles – men indtil da:
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen,
vedholdende i bønnen (Rom 12,12).
De bedste hilsner

Konfirmander 2020
I Fur kirke lørdag den 15. august 2020:
• Clara Dalsgaard Christensen, Sønderhedevej 8, 7884 Fur
• Lærke Østergaard Søltoft Holmboe, Skånings Allé 16, Sønderhede, 7884 Fur
I Skive kirke søndag den 26. juni kl. 9.00
• Lærke Trøjborg Kofod, Broagervej 1, Debel, 7884 Fur

Rikke

Nyt fra menighedsrådet
De kirkelige aktiviteter blev den 11. marts
2020 helt sat i bero på grund af Corona
virussens udbredelse i Danmark. Det betød
at alle kirke blev lukket så vi ikke kan
holde gudstjenester, og gudstjenester på
Ældrecentret blev også lukket ned, og
konfirmationer er blevet udskudt.
Den planlagte indsættelse af vores nye præst
Rikke Hvarregaard Andersen blev også aflyst, hvilket betød at hun ikke kunne fungere som præst. Det lykkedes heldigvis provst
Susan Aaen at få biskoppens tilladelse og
dispensation til at vi kunne afholde en midlertidig indsættelse af Rikke som præst i
overværelse af 2 vidner ud over provsten
og Rikke. Dejligt at hun dermed kunne starte sit virke som præst. Indskrænkningerne
til de kirkelige handlinger, som barnedåb
og vielser har medført en begrænsning i
deltagelsen, som følger forsamlingsforbudet og hensynet til smittespredning. Begravelser og bisættelser derimod er reglerne
lidt mere lempelige, så der i Fur kirke, i
skrivende stund, må deltage 20 personer.
Forbuddet mod afholdelse af gudstjenester
har medført en kreativitet, som vi ikke har
set før. Når menigheden ikke kan komme i
kirken, må kirken komme ud til menigheden og det er sket ved online gudstjenester
fra Fur Kirke og kirkerne i Salling. Disse
online gudstjenester har vist sig at blive
fulgt af rigtig mange mennesker, på den
måde kan vi afholde gudstjeneste sammen
men hver for sig i egen stue. Der er anskaffet det nødvendige udstyr så vi også i den
kommende tid vil lave online gudstjenester
lige indtil vi igen får lov til at afholde
gudstjenester i kirken. Den teknik vi har nu
kan bruges til mange andre kirkelige
aktiviteter, og det vil man helt sikkert
opleve fremover.
Så snart tingene igen bliver normale vil vi
hurtigst muligt afholde en indsættelsesgudstjeneste for pastor Rikke Hvarregaard

Andersen, så hun kan
blive præsenteret for
menigheden og
efterfølgende blive
budt velkommen ved
en reception.
De planlagte aktiviteter omkring et menighedsmøde og orientering om det kommende valg til
menighedsrådet er også blevet udsat indtil
videre, men i september i år skal der
vælges medlemmer til Fur Menighedsråd,
så jeg vil allerede nu bede jer overveje, om
ikke det vil være en opgave for dig at stille
op til menighedsrådsvalget.
I menighedsrådet er vi klar til at genoptage
vores arbejdsopgaver så vi igen kan få gang
i de kirkelige aktiviteter så snart myndighederne givet grønt lys til det, så vi igen kan
være sammen om de gode oplevelser vi har
manglet i lang tid.
På vores hjemmeside www.furkirke.dk
eller på Facebook Fur Kirke, vil vi holde jer
orienteret om udviklingen og oplyse hvad
der sker hvornår. Det er også her man kan
se onlinegudstjenesterne. På vores hjemmeside kan du desuden finde mange andre
interessante oplysninger. I Menu kan man
finde fotos og video fra ordinationsgudstjenesten, billeder fra den midlertidige indsættelse af Rikke Hvarregaard Andersen,
og billeder og video fra afskedsgudstjenesten for Claus H. Olsen. Under Menu kan
du finde film for børn og unge der fortæller
om forskellige emner som: Påske med
Snapper, Jul med Snapper, Reformation i
børnehøjde m.fl. Vis disse oplysende film
og videoer til dine børn, som på den måde
kan lære om de kirkelige højtider m.m.
Pas godt på jer selv og hinanden indtil vi
kan vende tilbage til normale tider igen.
Knud Erik Lykke
Formand for Fur Menighedsråd
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FUR

SÆBY

VILE

SELDE

14.30 RHA
ÆLDRECENTER

ONSD. 3.

17.00
FYRAFTENSSANG

LØRD. 6.

JUNGET

THORUM

10.30 RHA
ÆLDRECENTER

11.00 SAA DÅB
TRINITATIS
SØNDAG

10.45 RHA

10.45 SAA

10.30 BHC

TIRSD. 9.

14.30 BHC
ÆLDREC.

LØRD. 13.

11.00 BHC
DÅB

SØND. 14.

ÅSTED

SE DAGSPRESSEN VEDR. GUDSTJENESTE I SKIVE ANLÆG

TIRSD. 2.

SØND. 7.

GLYNGØRE

1. S. EFTER
TRINITATIS

TIRSD. 16.

9.00 RHA

10.45 SAA

10.30 RHA

14.30 RHA
ÆLDRECENTER

ONSD. 17.

20.00 RHA

SØND. 21.

2. S. EFTER
TRINITATIS

10.45 RHA

SØND. 28.

3. S. EFTER
TRINITATIS

9.00 BHC

9.00 RHA

10.30 BHC
10.30 BHC

JULI
ONSD. 1.
SØND. 5.

17.00
FYRAFTENSSANG
4. S. EFTER
TRINITATIS

TIRSD. 7.

10.45 RHA
14.30 BHC
ÆLDRECENTER

10.45 SAA
10.30 BHC
ÆLDRECENTER

ONSD. 8.
SØND. 12.

20.00 SAA
5. S. EFTER
TRINITATIS

9.00 BHC

10.30 BHC

TIRSD. 14.
SØND. 19.

14.30 RHA
ÆLDREC.
6. S. EFTER
TRINITATIS

TIRSD. 21.
SØND. 26.

10.30 BHC

9.00 RHA

10.45 RHA

10.30 CHO

14.30 RHA
ÆLDRECENTER
7. S. EFTER
TRINITATIS

10.45 RHA

8. S. EFTER
TRINITATIS

10.45 RHA

9.00 RHA

10.30 CHO

AUGUST
SØND. 2.
TIRSD. 4.

14.30 RHA
ÆLDRECENTER

ONSD. 5.

17.00
FYRAFTENSSANG

LØRD. 8.
SØND. 9.

10.45 BHC
10.30 RHA
ÆLDRECENTER

11.00 SAA DÅB
9. S. EFTER
TRINITATIS

9.00 BHC

10.30 BHC

TIRSD. 11.

14.30 BHC
ÆLDREC.

LØRD. 15.
SØND. 16.

9.00 BHC

10.00 BHC
KONFIRMATION
10. S. EFTER
TRINITATIS

TIRSD. 18.

10.45 RHA
STRANDGUDSTJ.

10.45 SAA

10.30 BHC

14.30 BHC ÆLDREC.

LØRD. 22.

10.30 BHC
KONFIRMATION

SØND. 23.

11. S. EFTER
TRINITATIS

9.00 BHC

SØND. 30.

12. S. EFTER
TRINITATIS

10.45 CHO

10.45 SAA
9.00 CHO

10.30 BHC
19.00 BHC

Forkortelser: BHC: Birgitte Haahr-Callesen, Selde; RHA: Rikke Hvarregaard Andersen, Fur; SAA: Susan Aaen, Glyngøre; CHO: Claus Henry Olsen
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KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET
Missionshuset:
Kontaktperson: Niels Thise:
nielsthise@gmail.com - tlf. 97 59 36 75
Indre Mission på nettet - www.indremission.dk

Gudstjenester på Fur Ældrecenter

Bibelkredsene:
Niels Thise, tlf. 97 59 36 75
Jørgen Sørensen, tlf. 97 59 34 46

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil hos Skive Minibusser til
såvel kirke som Ældrecenter, tlf. 97 59 31 65.
Det koster i alt 20 kr. t/r
NB: Man bedes ringe og bestille senest dagen før.

Soldaternes Venner:
Erik Th. Nielsen, tlf. 97 59 34 15

Tirsdage kl. 14.30
2. juni, 16. juni, 7. juli, 21. juli, 4. august, 18. august.
Efter gudstjenesten er kirken vært ved kirkekaffe.

ADRESSER I NORDSALLING-FUR PASTORAT
Sognepræst Rikke Hvarregaard Andersen, Fur
Kirkevej 6, 7884 Fur, tlf. 97 59 30 63
mail: rian@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. 40 41 78 73 - 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: Vakant
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,
Thomas Frydendal Nielsen
Internetadresser:
www.folkekirken.dk · www. furkirke.dk
www.viborgstift.dk · www.furnyt.dk
Frist for indlevering af materialer til næste nr.:
fredag den 15. juni. Sendes til: 9201thn@km.dk

JUNI
Tirs. d. 9. Sangaften v./ Aksel Nielsen, Mors
Tirs. d. 23.	Sankt Hans aften hos Anne Grethe og
Niels Thise
Bibelkredse
Tirs. d. 16. Hos Elke og Bent Mølgaard
Fre.d.19.
Hos Lissy og Lars Nex
JULI

Rigtig god sommer!

AUGUST
Fre. d. 14.	Vi mødes til Grillaften hos Lone og
Flemming. Gerne tilmelding nogle
dage før.
Tirs. d. 25.	Hyggeaften med sang, tanker, bøn og
fællesskab.
SEPTEMBER
1.-3. sept.	Time Out på Kildeborg.
Program kommer senere.
Bibelkredse
Tirs. d. 18. Hos Lek og Ingemann Mikkelsen
Tirs. d. 18. Hos Hanna og Jørn Jensen
Fre. d. 21. Hos Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen.
Hvor ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sognepræst Birgitte Haahr Callesen,
Furvej 31, Selde, 7870 Roslev, tlf. 97 59 60 40
mail: bhc@km.dk

Møder og
arrangementer

