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Næstekærlighed og martyrium
Sidste år læste jeg en artikel
om en præst, som virkede
ved et mindre klosterhospital i Mellemøsten. Det
var i ét af de lande, hvor
muslimsk inspireret brutalitet var på fremmarch.
Bander nærmede sig klosteret, og han blev opfordret til
at flygte i sikkerhed. På billedet ved artiklen ser man ham
smilende stå og lukke porten.
Han ville ikke flygte og overlade de svage på hospitalet
uden trøst til voldsmænd.
Apostelen Simon
Han blev dræbt. Han var,
med en sav*
som så mange andre kaldet
af Gud til at give Kristi omsorg for alle mennesker videre. Og ligesom sin Herre kostede
hans omsorg og lydighed ham livet. Han
blev ´martyr´!
Skal en ´martyr´ nødvendigvis dø for troen?
Nej ikke nødvendigvis. En martyr er én, som
vidner om sin tro i ord og gerning. Dette
vidnesbyrd kan betyde afsavn. En nulevende missionær har virket som sygeplejerske
i Nigeria. Hun udtalte for nogle år siden til
fagbladet ´Sygeplersken´:
”Så længe jeg har kræfter, skal de bruges i Afrika”
Her i Afrika, har hun samtidig med sygepleje
forkyndt det kristne evangelium. Hun vil
nok ikke selv betegne det som afsavn, selv
om det har betydet udmattende lange vagter
og afsavn af familie.
En kristen kan blive udfordret til at stå fast
på et øjensynligt lille, men betydningsfuldt
standpunkt. Som den engelske sygeplejerske,der siden ungdommen havde båret kors
i en kæde om halsen. Hun blev for få år

siden truet med forflyttelse fra sit elskede
omsorgs-arbejde, hvis ikke hun tog korset af.
Hun bøjede sig ikke.
Nej en martyr behøver ikke dø for troen, men
det kan ske.
Har vi martyrdage i folkekirken?
Gennem hele bibelhistorien hører vi om
disse martyrer. De stolede på Gud og tjente
Ham og mennesker med deres daglige liv.
Da Danmark gik samlet over til luthersk
kirkeordning, smed man ikke disse martyrer
ud! I den første forordning i den lutherske
kirke om helligdage, givet af Chr III i 1539,
står der, at vi skal nævne disse trosvidner:
”… så man her kan have et forbillede til at tro
på Gud, elske sin næste og tålmodigt bære det
hellige kors.”
Vi beder ikke om deres forbøn, men de skal
huskes som gode forbilleder! Blandt andre
nævnes i forordningen:
Skt. Hans dag, skt. Michaels dag, allehelgensdag, Apostlenes dage, skt. Maria Magdalene
dag og skt. Laurentz’.
Og nogle flere. De vidner om det kristne håb,
som der står et sted i Bibelen:
”Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse;
andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe
fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse.”
Er det nu nødvendigt?
Ja lad os huske dem, og vore egne personlige
forbilleder, når vi kommer til Alle Helgen og
2. juledag – Sct Stefanus´dag. På den måde
kan vi øve os i at vedkende os troen i de små
daglige situationer. 		
CHO

*Man har i oldkirken efterretning om, at han led martyrium ved at blive gennemsavet

Høstgudstjeneste og kirkekaffe
Søndag 24. september kl. 14.00

Årets høstgudstjeneste fejres efter sædvane med familiegudstjeneste hvor friskolens kor
medvirker. Alle bidrag til gudstjenesten, frugt, grønt og lignende er meget velkommen.
Offergaverne vil efterfølgende blive solgt på aktion på Fur ældrecenter, hvor der også bydes
på sodavand, kaffe og lagkage. Pengegaver er selvfølgelig også velkommen. Sidste års offergaver blev fordelt på Den blå viol i Skive, Møltrup optagelseshjem, Kirkens korshær, SCT
Nicolai-tjenesten og KFUM sociale arbejde, i alt 5.537 kr.
Fur menighedsråd v. AJ

Salmesang aften
Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Fur menighedsråd inviterer, igen, til en hyggelig sangaften i den, stadig, nye konfirmandstue.
Denne aften vil vi udelukkende holde os til Den Danske Salmebog – og til ønskerne fra deltagerne. I våbenhuset findes der en ”postkasse” beregnet til at lægge ønskesedler i. Vi håber
nogen har lyst til at fortælle lidt om hvorfor det netop er den salme de har valgt, og i så fald
beder vi dem bemærke det på sedlen. Der bliver selvfølgelig også budt på en god kop kaffe/
the og brød. Med håb om stor tilslutning. Velkommen.
Pastoren, musik-sanger team
og menighedsråd

Alle Helgengudstjeneste
Søndag 5. november 2017

Det er mange steder skik, at man ved Alle Helgen, læser navnene på kirkens medlemmer, som
er sovet hen siden sidste Alle Helgen. Efter prædiken nævnes de medlemmer af Folkekirken,
som er døde her på Fur og de som boede andre steder, men er begravet her. Derudover er
der købt en lille blomsterbuket til disses grave. Disse buketter ligger parat i våbenhuset efter
gudstjenesten. Så kan man tage buketten og lægge den på graven.

Kirkefrokost

Søndag 12. november 2017
Efter gudstjenesten inviteres der til kirkefrokost i konfirmandstuen.
Deltagelsen i kirkefrokosten koster kr 20,00 for voksne og gratis for børn.

Lutherfejring i præstegaarden
Onsdag 15. november 2017

Hen mod slutningen af 500 året for reformationen, vil vi invitere alle i sognet til en billed- og
fortælleaften i konfirmandstuen: Onsdag den 15. novenber kl 19.00.
Vi vil vise billeder fra vores mange Luther-rejser og på den måde tegne et portræt af Luther,
hans liv og samtid. Der vil være kaffebord.
Hjertelig velkommen til enhver, Elisabeth og Claus Olsen

Før jul

1. søndag i advent – 3. december 2017
Efter en enkelt lørdag sidste år er det igen ”som i gamle dage”
om søndagen der er Fur Jul, og det er nu en tradition at Fur
kirke deltager i arrangementet tillige med resten af Fur. Vi håber at der også i år vil være
mange der lægger vejen omkring kirken. Der bydes på kaffe med hjemmebagt og lidt godt
til børnene. Både børn og barnlige sjæle kan klippe og klistre, og der kan lyttes til juletonerog synges med. Medarbejdere og menighedsråd ønsker hjertelig velkommen.

Konfirmandundervisning vinteren 2017-18

Konfirmandundervisningen begynder efter efterårsferien. Og indtil konfirmation, som er
planlagt til lørdag d. 28. april kl 10.00. Elever bedes henvende sig til sognepræsten forinden
undervisningens begyndelse. Og hjertelig velkommen.
Sognepræsten

Julehjælp

Der vil igen i år være mulighed for at ansøge om hjælp fra Kirken til at forbedre julen økonomisk eksempelvis til en julehjælpspakke. Menighedsrådet har afsat et beløb hertil ligesom
de lokale fonde altid har være positive stemt for et tilskud hertil.
Menigheden kan også støtte op herom ved det der bliver lagt i kirkebøssen fra første til
tredie 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.
Spørgsmål hertil kan stilles til sognepræsten eller Keld Rasmussen 2810 5555.
Fur menighedsråd

Barn og ung på Fur i 50’erne og 60’erne
Jeg begyndte i Hvirp Skole 1. april 1955 hos
frk. Jørgensen. Efter vistnok ca. et halvt år
kom fru Dalsgaard tilbage efter barselsorlov
med tvillingerne. Som jeg husker det, gik vi i
skole hver dag i første klasse, men fra anden
klasse var det hver anden dag og også om
lørdagen. Der var samlæsning af to årgange.
Det var nødvendigt dels fordi der var kun to
lærere, lærer Poulsen og lærer Larsen, men
også fordi der var kun to klasseværelser.
Poulsens boede midt i skolebygningen mellem de to klasseværelser og lærer Larsen i et
hus lige ved siden af. Om vinteren når ’æ wåj
låe’ (der var is på fjorden), så kunne det godt
knibe lærer Poulsen at fløjte os ind til time.
Frikvartererne blev flittigt brugt til ’å swaw’.
Det kunne godt give en våd sok ind imellem,
og den blev så hængt til tørre på kakkelovnen. Inde i skabet med glaslåger, hvor der
var nogle udstoppede dyr og en hugorm i
sprit i en flaske, stod spanskrøret. Det har jeg
dog lykkeligvis aldrig set i brug!
Jeg husker én episode, som i bogstavelig
forstand har brændt sig ind i mig. Peter
Spanggaard og jeg havde lavet os nogle
’geværer’. Kolben var lavet af et stykke
forskallingsbræt, og som geværløb havde
vi med et par søm fastgjort et stykke elektrikerrør. Krudtet var en 10-øres kineser
hvor vi satte en marmorkugle foran. Lunten
skulle så tændes med en tændstik. Men mor
måtte jo ikke høre, at vi gik med tændstikker.
Derfor fik vi den geniale idé at skære svovlet
af æsken og have tændstikker og svovl løs
i lommen. Men der skete engang det midt i
timen, at min sidekammerat, Alberts Preben,
’kom til’ at gnide på min bukselomme sådan
at flere tændstikker futtede af. Hold op hvor
gjorde det ondt i låret, men der kom ikke
en lyd over mine læber! Og selv om lærer
Poulsen sniffede og spurgte, hvad det var,

der lugtede, fandt han aldrig ud af det. Jeg
husker ikke hvad der skete, da mor fandt
brandhullet i bukselommen.
Lærer Larsen og jeg gik ud af skolen samtidig. Det var i 1962. Han gik på pension
og jeg begyndte i realskolen i Selde. I de
følgende tre år, inden jeg rejste fra Fur, kom
jeg i KFUM i Missionshuset. Derfra husker
jeg Vagn Villadsen, bette Frits og flere andre,
som vi dengang betragtede som gamle. De
fleste ’gamle’ var vel ikke 25 endnu! Jeg tror
jeg har været 16 år, da ”æ posthus’ Henning”
havde samlet nogle unge og lejet et folkevognsrugbrød til at køre os til vinterlejr i
Rødding. Det blev et afgørende vendepunkt
i mit liv. Siden da har Jesus været mit omdrejningspunkt.
I dag har vi sommerhus på Fur, og når vi er der
om søndagen, går vi i kirke. Her har jeg mange
gode minder fra. Her er jeg konfirmeret. Her
er Ruth og jeg gift. Her står den døbefont,
hvor jeg i 1947 blev døbt af pastor Sørensen.
Ole Dahl, Skive

Nyt fra menighedsrådet
I perioden, som menighedsbladet omhandler, har der været afholdt flere arrangementer. Der har været en kirkekoncert med
Vestervig Kammerkor, en
rigtig god koncert med
desværre ikke ret mange
tilhører. Menighedsrådet
har afholdt den traditionsrige Pilgrimsvandring
i området omkring Fur
Camping. Desværre også
her kan vi konstatere en
vigende tilslutning. I forbindelse med Fur
Rundt vandreturen, deltog Følgegruppen
og Menighedsrådet med en ny ide, nemlig Fodvask. Vi havde opstillet et telt på
Kirkebakken, med alt hvad der skal til, for en
ordentlig fodvask, badesalt, urter, creme m.m.
Besøget i teltet overgik alle vore forventninger.
Vi havde besøg af omkring
100 personer, som fik en
forfriskning, fodvask hvis
man ønskede det, og en
Mannakort med en bibelvers, som de fleste valgte
at tage. Vi fik mange gode
samtaler med de besøgende, og fik megen ros for
vores initiativ, som man
ikke havde set andre steder.
Et par norske besøgende ville tage ideen med
tilbage til Norge, så måske har vi været med
til, at skabe en ny tradition i en Norsk kirke.
Den sidste koncert vi har gennemført sammen
med FurKunst.dk, var klassisk koncert med
den kendte guitarist Kaare Norge, og til denne
koncert var der næste fuldt hus. En rigtig god
koncert, som fald i tilhørernes smag.
Regnskabet for 1. halvår 2017 ser rigtig godt
ud, vi har et overskud på kr. 85.969,00 i forhold til det budgetterede, så det må siges at

være tilfredsstillende. I august måned skal
vi til budgetsamråd med provsten omkring
budget 2018, og i slutningen af august skal
der være et samlende budgetsamråd for alle menighedsråd og samme aften
vil der være orientering om
opstilling til Provstiråd og
Stiftsråd. Vi har stadig et
par mangler fra renoveringen af præstegården, huset
mangler at blive malet, hvilket vi håber snarest vil blive foretaget, så hele
renoveringen endelig kan afsluttes.
Vores følgegruppe arbejder stadigvæk med
samtaler med forskellige personer på Fur,
for måske at finde nye og spændende tiltag i
Kirken. Hvordan får vi flere til at deltage i kirkelige arrangementer i kirken,
og vi forventer, der komme
flere gode ideer fra følgegruppen, som vi kan gøre
brug af.
Menighedsrådet har også
besluttet, at menighedsbladet skal have et andet
format og en fornyelse af
layoutet, og det forventer vi
vil ske fra næste nummer af bladet.
Som noget nyt, har vi besluttet, at afholde kirkefrokost søndag den 12. november
2017 efter gudstjenesten. Samme søndag
vil vi fejre 10 års jubilæum for vores kirke-
musik- og sangerteam: Margit Juul Jensen,
Annette Jensen, Elisabeth Wagner Olsen
og Stefan Frøkjær-Jensen. Jeg håber, mange
vil deltage i kirkefrokosten og være med
til, at fejre vore dygtige medarbejdere.
Knud Erik Lykke, formand
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Forkortelser: CHO: Claus Henry Olsen, BHC: Birgitte Haahr Callesen, SAA: Susan Aaen, POK: Poul Krabbe-Poulsen, SFJ: Stefan Frøkjær-Jensen

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
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
Internetadresser
www.Folkekirken.dk · www. furkirke.dk
http://viborgstift.dk – http://furnyt.dk/2/

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: 21. okt 2017.

Gudstjenester på Fur Ældrecenter
Tirsdage: 5. september, 19. september,
3. oktober, 17. oktober, 7. november og 21. november.
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
SEPTEMBER:
5.-7.
Timeout på Kildeborg
Tirs. d. 12 YM aften
Fre. d. 22 Høstfest v/ Henning Bang, Mors
Bibelkredse:
Tirs. d. 26 Hos Erik Th. Nielsen
Tirs. d. 26 Hos Anne-Grethe og Niels
Fre. d. 29 Hos Lissy og Lars Nex
OKOTBER:
Tirs. d. 3
Temaundervisning i Skive
v/Kristian Bork Sørensen, Århus
Ons. d. 4 Temaundervisning i Skive
v/Poul Erik Hansen, Farsø
Lør. d. 7
”Syng den igen” i Skjern
Tirs. d. 10 Møde (v/ Mathilde om Grønland)
Man. d. 23 Kredsgeneralforsamling i Durup
Bibelkredse:
Tirs. d. 24 Hos Hanna og Jørn Jensen
Tirs. d. 24 Hos Inge Marie og Holger
Fred. d. 27 Hos Lone og Flemming Johannesen
NOVEMBER:
Tirs. d. 7
Efterårsmøde i Durup
v/ Knud Dalsgaard Hansen, Århus
Ons. d. 8 Efterårsmøde i Durup
v/ Knud Dalsgaard Hansen, Århus
Tors. d. 9 Efterårsmøde i Durup
v/ Knud Dalsgaard Hansen, Århus
Man. d. 13 Soldatervennerne
v/ Bjarke Friis, Esbjerg
Bibelkredse:
Tirs. d. 21 Hos Karen Margrethe og Jørgen Sørensen
Tirs. d. 21 Hos Ellen og Knud Erik
Fre. d. 24 Hos Vagn-Eigil Mikkelsen
Hvis ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Thorvig Tryk, Skive

KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET

