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Fra Himlen kom en engel klar1
Martin Luther elskede juletiden. Han skrev flere julesalmer. Blandt andet denne skønne salme, som begynder
ude på hyrdemarken, udenfor Betlehem:
1) Fra Himlen kom en engel klar,
for hyrders øjne åbenbar,
han sang så sødt: Nu giver agt
på barnet svøbt, i krybben lagt!
Den dejlige julenat kom Guds engle og besøgte hyrderne. Ikke de fine på kongeslottet. For frelseren blev
heller ikke lagt i silkedyne, men i en krybbe. Sådan
skal frelseren fra begyndelsen leve et almindeligt liv, et
til tider barskt liv. Præcis ligesom de vejrbidte hyrder
på marken. Det har altid været hjertevarmen i julens
budskab, at den mægtige Gud kommer på denne måde
i ydmyghed og stilfærdighed.
Guds små løfter holdes
Det ser ud som om, at Gud altid begynder sit skaberværk i det små, og lader det vokse. Se på universet. Så
vidt vi lige nu véd, begyndte universet med` Big Bang´.
Og begyndelsen til ´Big Bang´ var nærmest ingenting.
Fysikerne kalder det en ´Singularitet´. Det vil sige noget
ufatteligt småt, man ikke véd hvad er. Det uendeligt
små, som videnskaben således kan regne sig frem til,
lod Gud vokse! Ligesom det store grantræ eller egetræ
i skoven. De begynder som uanselige frø. Gud gav frø
evnen til at gro. Ligesom du selv. Du begyndte som
noget ganske småt i din moders liv. Gud vævede dig i sit
billede. Skaberværkets og livets lille begyndelse er løfte
om noget stort og smukt. Det er som om vi skal lære, at
stole på Guds løfter i de små detaljer.
Det kan således synes som en lille detalje, at frelseren
fødes i en ganske lille landsby:
2) I Betlehem, i Davids stad,
som skrevet står på spådomsblad,
der fødtes han, den Herre bold,
som er al verdens sol og skjold.

Gud har omsorg for de små
Det er denne omsorg for selv
de små detaljer i Guds løfter,
der skal fylde os med glæde.
For når den almægtige Gud
lader sig føde som et barn,
som vi. I en lille by og i
ydmyghed. Når Gud opfylder et lille løfte givet århundreder forud. Ja så kan også
jeg, som er et ganske almindeligt menneske, stole på, at
Gud har omsorg for mig!
Julens dybeste glæde
Guds omsorg for dig har sit
udspring i julens dybeste glæde:
3) Det er den Herre Jesus Krist,
og juble må I nu for vist,
thi ét er blevet Gud og mand,
så eders broder er nu han
Det er så ufatteligt, det som forkyndes: Den treenige
Gud væver sig sammen med mennesket i jomfru Marias
moderskød. Gud Søn, bliver menneske: ”thi ét er blevet
Gud og mand” Det er ufatteligt. Dette ufattelige bliver din
dåbsgave. Det som sker i den hellige dåb er, at Gud den
almægtige væver dig sammen med frelseren. Din dåbsdag er sådan en betydningsfuld detalje. Derfor skal du
gøre det som vi synger i næstsidste vers, nemlig at tro på
og stole på at Gud har givet dig en frelser: Jesus Kristus
5) Slå nu til ham kun al jer lid,
han svigter ej til evig tid!
Så lad kun komme, hvo der vil,
hans overmand er dog ej til!		

Vi synes det er så hyggelig en detalje ved julen, at frelseren fødes i landsbyen Betlehem. Men det er mere end
hyggelighed. For når Gud giver løfter, selv små løfter, er
det for at vi skal lære at stole på dem! Og Gud gav løftet
om fødslen i Betlehem lang tid forud gennem profeten
Mika. I Luthers tyske udgave af salmen bliver vers 2
mere tydelig: ”I Betlehem i Davids stad / som Mika det forkyndt har” .. Hos Mika siger Gud: ”Du, Betlehem, Efrata,
du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som
skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.” 2En lille detalje. Men den blev husket af folk!

Den danske Salmebog, Nr 96 Luthers original stod i „Geistliche Lieder zu Wittemberg“, Anno 1543.
Kilde til foto af originaludgave: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN785322191%7CLOG_0002
2
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Julehjælp 2017

Der vil igen i år være mulighed for at ansøge om hjælp fra Kirken til at forbedre julen økonomisk eksempelvis til en julehjælps pakke.
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, eller indsat på
konto: 8510 4586819261 fra første til tredje 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

Juleåbenthus i Fur Kirke
1. søndag i advent 2017

Det er nu 6. år Fur Kirke også holder åbent til Fur Jul,
Jerusalem port
fra kl. 13 – 16,30, denne gang igen på søndagens plads.
Vi har hvert år kunnet glæde os over flere og flere besøgende.
Mange benytter dagen til et besøg i kirke og på kirkegård,
hvor gravene er smukt pyntede med gran, og hvor lysene
stråler ude, som inde. Traditionen tro serveres kaffe med hjemmebagte
Anni Grove Sørensen
småkager, medens vi lytter til julens toner, og sammen med børnene kan
man hygge sig med juleklip. Fra kl. 15.30 synger vi julesalmer omkring klaveret.
Adventssalmen ”Gør døren høj, gør porten vid” kunne danne overskrift til dette års særlige
juleudstilling. Kunstneren Anni Grove Sørensen fra Vejle og datter af en furbo udstiller bl.a.
sine ikoner ”De tolv porte”, der er inspireret af Jerusalems tolv porte. Hun skriver om sin
kunst:”Jeg syr stof-billeder og ikoner i teknikken skrot-art. Ikonerne har den symbolik, som
en dør eller port kan have: den kan være åben eller lukket, låst eller smækket, stå på klem,
knirke, holde os ude, lukke os inde. Vi kan gemme os bag en lukket dør, eller vi kan åbne
døren til nye verdener.” Anni vil selv være til stede på dagen, hvor hun kan fortælle mere
om sine billeder.
Kirkedøren står på vid gab den 3. december. Velkommen til alle, der lægger vejen forbi!
Medarbejdere og menighedsråd ønsker hjerteligt velkommen!
Keld B. Rasmussen fra Fur
Menighedsråd har sammen med
Fur Friskole og Børnehus sat
1650 krokusløg langs fisk´en på
Kirkebakken. Fisken er et gammelt
kristent symbol. Når foråret kommer vil blomsterne stå i fuldt flor.

Høstkollekt 2017

Høstoffer uddeles. Indkommet 5300 + 490 fra 2016 som er lagt til bagefter. Offeret fordeles
med 1000 kr. til hver. Det manglende beløb suppleres af julehjælps kassen: Den blå viol i
Skive. Mødestedet i Skive. Møltrup optagelseshjem. Kirkens korshær. SCT Nicolai tjenesten
i Vestjylland og KFUM’s sociale arbejde.

Vi synger julen ind
3. søndag i advent

Efter sædvane synges julen ind i Fur kirke
3. s. i. advent, med festgudstjeneste og korsang,
det er i år 17. december kl. 15.30.
Igen i år vil Salling Koret gæste os og være ”julekor”
Salling Koret bliver ledet af Olesia Oliinykova.
Olesia har kun boet i Danmark i tre år, hun stammer fra Ukraine, hvor hun er uddannet korleder på konservatoriet, og hvor hun har undervist i sang og klaver i 25 år. Der loves fra Korets
side et genhør med julens smukke gamle salmer, som altid fremført med stor sangglæde - så
kom og deltag og syng med på julens kendte salmer. Det er også muligt at høre Salling Koret
på Fur ældre center.På menighedsrådets og Salling Korets vegne – hjertelig velkommen.
Annette

Mændenes morgenbord på Fur
kl. 08.30- ca 09.30 i Konfirmandstuen, Fur Kirkevej 6

Der er dækket morgen-tag-selv-bord med hyggelig snak,
en andagt og én af deltagerne fortæller en lille beretning
fra rejse eller oplevelse om kirkelivets mangfoldighed.
Pris 30 kr. Hjertelig velkommen – sognepræst Claus H. Olsen (tlf 97 59 30 63).
Program vinter 2017/18
Fredag d. 15. december, fredag d. 26. januar og fredag d. 23. februar

Fastelavnssøndag
Søndag d. 11. februar 2018

Vi starter i kirken kl. 13.30 til en kort gudstjeneste.
Bagefter mødes alle til kaffe og tøndeslagning.
Hele arrangementet sker i et samarbejde med Fur Friskole,
Fur Børnehus og Fur Menighedsråd.

28 år på Fur
Mit arbejdsliv er ikke mere særligt end så mange
andres, jeg har bare lovet at fortælle lidt om, hvad
jeg nu måtte have lyst til at dele med andre.
Egentlig ville jeg lave mad og arbejde i et køkken
– allerhelst på et hotel, men sådan gik det ikke.
I 1989 fik jeg sommerferie job som hjemmehjælper i Selde, Thorum og Junget. Det var egentlig
for at tjene nogle penge, men må i dag sige, at
det i løbet af få uger ændrede mine planer – jeg
blev hurtigt klar over at det nok egentlig var
denne form for arbejde der alligevel fangede
mig. Jeg fik lov at komme på et 7 ugers hjemmehjælper kursus, og så var jeg udlært.
De borgere der dengang havde brug for hjælp i
aften og nattetimerne kunne ikke være hjemme,
da det ikke var muligt at få hjælp, de måtte blive
på sygehuset eller bo på alderdomshjemmene.
Sammen med døgnplejen, kom muligheden for
at få hjælp af sygeplejersker og hjemmehjælpere
hele døgnet, jeg sagde ja til en fast aften/nattevagt-stilling, og det var rigtig spændende at
være med i den udvikling – tænk sig at kunne
have sin syge pårørende hjemme og ikke på
sygehuset eller alderdomshjemmet.
Da Fur Alderdomshjem blev nedlagt til fordel
for det nuværende Fur Ældrecenter, fik jeg lov
at komme herover og hjælpe. Det var en kæmpe
omvæltning for mange, der før boede på alderdomshjemmet, at flytte ind i en helt ny lejlighed
– og tilmed ens helt eget køkken og badeværelse. Nu skulle de pludselig til at forholde sig
til hvad de kunne tænke sig at spise, hvilken
kaffe de gerne ville have og hvad slags pålæg de
ønskede på brødet.
Stille og roligt blev det naturligt at blive boende
hjemme, selvom man havde brug for hjælp hele
døgnet. Når jeg som helt ung kom rundt på øen,
blev jeg tit spurgt: ”Hvis bette pige er du?” Jeg
kunne så forklare at jeg kom over fra den anden
side, så de kendte nok ikke mine forældre. Det

var dog ikke alle der slog sig til tåls med det
svar, og så måtte jeg forklare hvem mine forældre og bedsteforældre var. Det viste sig faktisk,
at der var i hvert tilfælde en, der huskede min
Farmor, som engang havde arbejdet på alderdomshjemmet, og min Farbror som havde tjent
på en gård et eller andet sted omme i bakkerne.
Han fortalte mig at han kunne huske at min
Farbror var marinesoldat på Færøerne og blev
taget at en sø. Man fandt ham aldrig. Her blev
jeg lynhurtigt godkendt – det kunne ellers godt
tage tid, når jeg kom som helt ung og så fra den
anden side.
Jeg har gennem tiden taget uddannelsen som
sosu-hjælper og senere som sosu-assistent, et
valg jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Jeg
synes det giver så meget at få lov at hjælpe med
mennesker, der har behov for det.
Da jeg startede var mit arbejde primært at gøre
rent, lave mad og ordne vasketøj hos Hr. Jensen
som var blevet enke, eller hjælpe den gamle
gråhårede dame med at støve nipsgenstande af,
vaske og sætte curler i hendes hår eller servere
lidt mad, der var også enkelte der havde brug
for lidt hjælp til den personlige pleje. Med tiden
har dette ændret sig meget.
Jeg er glad for stadig at være en del af personalet her over på Fur Ældrecenter, og glædes
dagligt over at det kan lade sig gøre at blive syg
eller gammel og få hjælp, selvom vi bor på en ø
– langt væk fra rigtig meget. Det er dejligt også
at mærke den opbakning der er fra mange af jer
der bor på øen, det er altid skønt når i kommer
til ex. gymnastik, strikke formiddage, gudstjenester, de arrangementer der holdes og alt det
andet der foregår. Det betyder meget for dem
der bor på Ældrecentret at få et frisk pust udefra.
Det jeg har skrevet var vist ikke det jeg havde
regnet med, da jeg sagde ja til at skrive noget til
Fur Kirkeblad, men det var sådan her det blev.
Lone Johannesen

Nyt fra menighedsrådet
Det seneste nummer af menighedsbladet, som
blev delt ud, har det format som vi gerne vil
bruge fremover. Jeg håber bladets format er
faldet i læsernes smag. Bladet er nemmere at
håndtere, og der er plads til flere nyheder og
artikler, og der vil blive plads til flere billeder.
Søndag den 24. september blev der afholdt
høstgudstjeneste, hvor børnene fra Børnehuset
og Friskolen deltog med flere dejlige sange.
Børnenes deltagelse var med til, at gøre gudstjeneste rigtigt festligt. Børnene bar de mange
fine gaver i form af buketter og frugtkurve,
som var blevet givet os af mange forskellige
personer her på Fur. Det er dejligt vi har et
rigtigt godt samarbejde med skole og børnehuset, og vi vil gerne gøre brug af dette
samarbejde, når det passer ind i gudstjenesten. Kirken var pyntet meget smukt og der
var rigtig mange kirkegængere, der nød en
festlig gudstjeneste. Efter gudstjenesten sørgede børnene for, at gaverne blev bragt hen
på Ældrecentret, hvor der var dækket bord
til godt 80 personer. Alle pladser var besat, så
det var dejligt med den opbakning, der er til
Høstgudstjenesten. Efter et dejligt kaffebord
med kringle og lagkage, sang børnene igen
for os, og ikke mindst for Ældrecentrets beboere, der ikke kunne være med i Kirken nød
sangen. Eftermiddagen sluttede med auktion
af de mange buketter og frugtkurve, hvilket gav mange sjove udfald og munterhed.
Høstofferet steg betydelig efter auktionen og
nåede op over kr. 5.000,00.
Vi vil gerne her takke alle for deres tilstedeværelse, både i kirken og på Ældrecentret,
en stor tak til de personer, der var kommet med gaverne, de der have pyntet i kirken med smukke buketter, tak til børnene
fra Børnehuset og Friskolen, sidst men ikke

mindst en stor tak til alle der gav en hånd
med ved borddækning, kaffebrygning og
oprydning.
Vi overvejer, at lave et tema for kirkeåret 2018,
nemlig Diakoni i praksis, som er en vigtig
del af kirkens arbejde. Vi ved mange gør en
stor indsats på området, måske kan der ved
forenede kræfter gøres endnu mere. Det vil vi
gerne bruge nogen tid på i 2018.
I februar 2018 vil vi igen afholde kirkefrokost
og samtidig afvikle menighedsmøde, hvor vi
inviteret til frokost og efterfølgende en drøftelse af, hvad vi kan gøre i praktisk Diakoni.
Vi vil invitere en person, som vil fortælle
os om et praktisk stykke arbejde indenfor
Diakoni. Vi håber mange vil møde op til
menighedsmødet og aktivt deltage i drøftelser om Kirkens Diakoni. Tid og sted kan ses i
kirkekalenderen.
Det næste vi kan glæde os til i Kirken, er Fur
Jul 1. søndag i advent, hvor vi igen åbner
kirken og serverer forfriskninger, laver juleklip og der bliver mulighed for, at få spillet
julesalmer. Vi håber mange vil komme forbi
Kirken og nyde roen og hygge i lysenes skær.
Se omtalen andet sted i bladet.
Igen i år bliver der mulighed for at søge om
julehjælp, ved indsendelse af ansøgningsskema til sognepræsten. Vi modtager gerne
donationer til formålet på konto 8510 458 68
19262. Se i øvrigt yderligere informationer
andet sted i bladet.
Fra menighedsrådet skal der lyde et rigtigt
glædeligt jul og et godt og velsignet nytår til
hele menigheden.
Knud Erik Lykke, formand
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Forkortelser: CHO: Claus Henry Olsen, BHC: Birgitte Haahr Callesen, SAA: Susan Aaen, POK: Poul Krabbe-Poulsen

10.30 BHC

KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET

Gudstjenester på Fur Ældrecenter

Missionshuset:
Kontaktperson: Niels Thise: nielsthise@gmail.com
tlf: 97 59 36 75.
Indre Mission på ”Nettet” –
www.indremission.dk

Tirsdage (normalt kl 14.30 – NB bemærk juleaften)
5. december, 24. december/Juleaften kl 10.00, 2. januar,
23. januar, 6. februar og 20. februar.

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.

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 Claus Henry Olsen, Fur Kirkevej 6,
7884 Fur, tlf. 97 59 30 63 – mail: CHO@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 – www.furnyt.dk

DECEMBER
Fred. d. 1 Adventsfest
v/ Miriam Thun Madsen
Tors. d. 28 Juletræsfest
v/ Jens Krarup, Redsted Mors
JANUAR
Tird. d. 9
Tors. d. 11
Tirs. d. 16
Tirs. d. 30

Alliance Bedeuge
Alliance Bedeuge
Sangaften
Generalforsamling

Bibelkredse:
Tirs. d. 23 Hos Elke og Bent Mølgaard
Tirs. d. 23 Hos Oda Christensen
Fred. d. 26 Hos Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen
FEBRUAR
Tirs. d. 6
Om kvindeskikkelser i Bibelen
Tirs. d. 20 Vintermøde
v/Niels Aage Kristensen, Mors
Fre. d. 23 Vintermøde
Bibelkredse:
Tirs. d. 27/2 Hos Lek og Ingemann Mikkelsen
Tirs. d. 27/2 Hos Elisabeth og Claus Olsen
Fre. d. 2/3 Hos Lissy og Lars Nex
Hvis ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: 21. januar 2018.

Thorvig Tryk, Skive

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

Møder og
arrangementer

