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Kvinde, hvorfor græder du?

2017 – Julen blev sunget ind

En psykolog har fortalt mig engang, at hans
erfaring med mennesker har ført ham til den
erkendelse, at gråden er Guds lindrende gave til
mennesker i sorg.
Der er og har været grædt mange tårer i verden. Jeg så for nogle år siden på Glyptoteket i
København, forældres mindeplade over deres
søn. Ganske ung dræbt i én af det antikke Rom´s
utallige krige. De fortvivlede forældre beder den
forbipasserende huske forældres sorg over en
mistet søn. To ganske almindelige forældre blandt
antikkens hundredtusinder. Sørgende forældre
blandt millioner. Sorg og gråd er et menneskeligt
vilkår.

graven og formentlig skændet. Vi kender historien. Der har været flere disciple ude ved graven
påskemorgen. Den er tom. Spørgsmålene svirrer
i luften: hvem har fjernet liget og skændet graven? De går hjem, men Maria Magdalene bliver
alene tilbage ved graven. Fortvivlet. Det er som
om, at man kan se en anden have i baggrunden. Fra Paradisets have måtte mennesket med
de første tårer, træde ud i en helt anderledes
barsk verden. En verden hvor død og brutalitet hersker! Maria har mærket dens hårdhed.
Men hun har fået nyt liv, af Guds nåde, i discipelkredsen. MEN: Nu har verdens grusomhed atter
sejret.

Ved festgudstjenesten 3.s. i advent havde vi besøg af Salling Koret og vores Ukrainske dirigent. Det
Ukrainske børnekor ”Malva” var med, de er meget dygtige til at synge og spille.
De var så søde og fine i hvide kjoler med strutskørter, den yngste er kun fem år.
Børnene sang en Ukrainsk folkesang der stammer fra meget gamle dage. Det er skik og brug, i Ukraine,
at børn og voksne, efter juledagene, går fra hus til hus og synger. Med sangen udtrykkes ønsket om en
rig høst, om velfærd og lykke for hele familien. Sangen blev i 1901 arrangeret af en Ukrainsk komponist, og det gjorde den meget populær. I 1936 blev den arrangeret på engelsk af en Ukrainsk musiker
der boede i Amerika, og den fik navnet ”Carol of the Bells” herefter blev den brugt i nogle populære
Amerikanske film. Det var Carol of the Bells børnene sang på Ukrainsk. Eftermiddagen startede med
kaffebord og sang på ældre centeret, og sluttede med festgudstjenesten i kirken. Det var en meget smuk
optakt til julen.
Annette

Hvor er Gud i alt dette?

Da spørger én, som står bag hende, i skyggen
under oliventræet. Han ser hendes fortvivlelse
og spørger: ”Kvinde, hvorfor græder du?” –Vi ser
scenen: Det er den opstandne Herre Jesus, som
spørger sit menneske. Som vil han sige: ´Fortæl
hvorfor du græder! Og vend dig så om, og se på
mig!´ Døden er overvundet. Som vil Gud sige til
hende: ´kvinde du græder nu. Men se – Gud har
sejret over al ondskab. Nåden har vundet. Maria!
Gå nu med budskab til dem, der endnu ikke har
set: ”Jesus er opstanden fra de døde, som den første af
de hensovede”

CHO

Konfirmation på Fur

I en salme i det Gamle Testamente, sukker salmisten og klager over at han bliver forfulgt og plaget
af mange slags fjender. Og spørger fortvivlet: ”Skal
de undslippe i deres ondskab?” – og fortsætter, med
en tillid, som han har fået af Guds Hellige Ånd:
”Du fører bog over min elendighed,
mine tårer er samlet i din lædersæk,
de står i din bog.”
”Mine tårer er samlet i din lædersæk”
Og vor Herre Jesus formaner os til at søge Gud
med vores bekymringer og sorger, og siger: ”På jer
er endog alle hovedhår talte”
Det fik den svenske salmedigter, Lina Sandel, sat
på vers i salmen ”Ingen er så tryg i fare”
Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

Billede: en kvinde foran graven – 2000 år senere

Salme 56 i Bibelen, Mattæus-evangeliet kpt 10 v. 30, Den danske Salmebog nr. 49
II

III

Pilgrimsvandring onsdag 23. maj 2018 kl. 19.00
Den årlige pilgrimsvandring bliver igen en aftentur i Furs smukke
natur, og vi håber på vejrgudernes gunst. Der er endnu ikke taget
bestemmelse om ruten, men der vil blive taget hensyn til at ruten
ikke er for svær at gå, så flere får mulighed for at deltage.
Der holdes en kort andagt ved vandringens start, turen veksler mellem bøn og tid til stilhed, andagt og tid til samtale. Der bliver også tid
til kaffe og lidt godt inden turen igen slutter af med suppe.
Mødestedet kendes endnu ikke, vi beder derfor om, at der holdes
øje med dagspressen, pyloner og hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Gudstjeneste 2. pinsedag i Skive Anlæg

Hvorfor græder du?

I

CHO

Velkommen. Præst og menighedsråd

Gud er i det høje og hellige ja, men også hos den
knuste og den som sidder med knuget sind.

En enkelt gang spørger Gud direkte et menneske,
hvorfor det sørger? Det sker Påskemorgen i gravhaven, ved Jerusalem. Her er Maria Magdalene.
En kvindelig discipel, med en meget broget fortid.
Men nu er hendes fremtid som kristen sunket
i grus: Jesus er korsfæstet, liget er fjernet fra

Nedenstående unge agtes konfirmeret ved gudstjenesten lørdag d. 28. april kl 10.00
Alma Bjerg Pedersen, Debel 23, Fur
Lars Trøjborg Kofod, Boagervej 1, Fur
Victor Xu Ladefoged, Tråen Trap 19, Fur

Mulighed for fælles friluftsgudstjeneste for hele Skive kommune 2. pinsedag
kl 11.00
Prinsens Musikkorps spiller ved gudstjenesten. Årets tema er: ”Det store i det
stille” hentet fra beretningen om Profeten Elias. Han bad Gud om at vise sig
for ham. Det gav oplevelsen af voldsomme naturkræfter og til sidste en dyb
stilhed. Aakjærskolens overbygning bidrager med malerier og kunstneriske
udtryk. Efter gudstjenesten er der kaffebord.
Velkommen til alle

Det store
i det stille

Prinsens
Musikkorps

Pinse i
Skive Anlæg
21. maj kl. 11-12
Den danske Folkekirke

Næstekærlighed gælder for alle

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 forår 18: Fredag d. 23. marts, fredag d. 20. april og fredag d. 25. maj

Guldringen
For mange mennesker er oldtiden og middelalderen noget fjernt og uvedkommende - men ikke
for mig.
Jeg er født og opvokset på Fur, og har altid haft
en stor interesse for fortiden. Jeg mener historien
kan hjælpe os med at forstå hvor og hvem vi
stammer fra, og hvem vi er i dag.
Denne interesse for fortiden blev ikke mindre da
jeg i slutningen af 2014 fik min første metaldetektor (et apparat der kan finde metalgenstande i
jorden). Jeg blev hurtigt bidt at hobbyen selvom
der var langt imellem de gode fund.
Et af mine bedre fund er denne
guldring, som jeg fandt med min
metaldetektor tæt på Åsted by,
på en lokalitet hvor jeg tidligere
har gjort andre fund fra vikingetiden og middelalderen. Ringen
formodes at være fra 1300-1500
tallet.
På ringen ses Kristus med et kors i baggrunden.
Lige netop dette motiv med Kristus og korset i
baggrunden er blevet brugt gennem mange år,
og ses på flere genstande fra 1300 tallet og op til
tiden omkring Reformationen.
Ud fra ringens diameter, formodes ejermanden
at have været en mand. Hvilken mand finder
jeg nok aldrig ud af, men måske var han på vej
til kirke, da han tabte ringen, måske havde han
en forbindelse til Østergaard og Krabbe-slægten,
eller måske noget helt tredje.

Jeg håber dog på at Nationalmuseet kan give en
mere præcis datering, og måske fortælle noget jeg
ikke vidste.
Jeg indleverede guldringen til Skive museum i
sommeren 2016, hvorefter den er blevet sendt ind
til danefævundering på Nationalmuseet.
Taget i betragtning af den nuværende datering, er
det et fund der fortæller om en tid hvor kirkelivet
og kristendommen ikke var som vi kender den i
dag. En tid fra før Reformationen og den Lutherske
kirke, hvor paven og kirken fungerede som mellemled mellem det enkelte menneske og Gud.
Ringen er helt klart et af de
bedste fund jeg har gjort i
de lidt over tre år jeg har
gået med detektor.
At finde et fund som dette
er for mig noget helt specielt. Guldfund er altid
noget særligt, fordi metallet guld aldrig mister
sin glans, selv efter flere hundrede år i jorden. Det
er sjældent man finder guld, da det er et kostbart
materiale og altid er blevet genbrugt.
Siden jeg startede med at gå med detektor i 2014
har jeg været så heldig at finde gammelt guld to
gange, og håber på jeg får oplevelsen igen.
lige nu er jeg i gang med mit andet år på Skive
Gymnasium, så der er nok at se til skolemæssigt.
Efter gymnasiet, regner jeg med at læse til arkæolog på universitet.
Hjalte Wadskjær Mølgaard

Jeg er blevet spurgt om jeg ville skrive et indlæg
til Kirkebladet og det ville jeg naturligvis gerne
jeg har valgt at skrive om det som jeg syntes vi
ikke kan få for meget af.
Jeg har taget udgangspunkt i det store arbejde
der gøres i mange humanitære foreninger jeg
kender selv bedst Kirkens Korshær, hvor jeg er
med i landsstyrelsen.
Her modtages de hjemløse med åbne arme
Natcaféen i Stengade er 1995 og er for de der har
en fysiks og / eller en psykiatrisk sygdom som
gør de ikke er i stand til at klare et liv på gaden
i Danmark
Klokken 22 tager medarbejderne imod ved døren
med åbne arme. Krammer, giver hånd, spørger
hvordan det går, husker deres navne. Ser dem
–måske som de første og eneste den dag.
De bliver behandlet som mennesker med
respekt og værdighed, Som hjemløs i Danmark
er du usynlig for de fleste mennesker. De kigger
den anden vej, ser igennem dig, hen over hovedet på dig. Dem, der ser dig, vil du ofte helst
ikke ses af. For det kan være dem, der slår dig,
sparker til dig, stjæler dine ting og håner dig,
mens de griner.

ver det sidste tur i svingdøren, for beskeden fra
hospitalet er, at de snart ikke er her mere.
Selvom Natcaféen i sagens natur kun har åbent
om natten, bliver den hjemløse udskrevet dertil,
når hospitalet ikke længere kan behandle vedkommende.
Derfor ender personalet med at opbevare medicin og hjælpe den syge med at tage den. Det er
ikke deres job, varmestuen er ikke et behandlingssted, men der er ikke andre.
-Vi er virkelig dér, hvor ingen andre er, hvor
medarbejdererne hjælper omkring 30 af de mest
udsatte mennesker i København hver nat.
Nogle gange handler det om at få den hjemløse
hjem. En tysk statsborger tilbage til hans institution, som han vandrede væk fra en dag og endte
i København. En nordjysk udviklingshæmmet
mand, der tog på eventyr med toget og ligeledes
endte i København. Han hyggede sig udmærket
i Natcaféen, indtil nogen købte ham en togbillet,
så han kunne sendes tilbage til forældrene igen.
Det meste af tiden handler det ”bare” om at være
der. Være et medmenneske for dem, der ingen
andre har. Lytte, når de har noget at sige. Hjælpe,
hvis de beder om det. Behandle dem som voksne
mennesker, Næstekærlighed.

Men i Natcaféen i Stengade dér mødes den hjemløse med glæde, varme og tryghed. Det er som
gamle venner, der møder hinanden i døren.
Her er natten tryg
Nogle af de hjemløse går straks ind til sengene for
at gøre klar. Andre starter med maden – den første mad, de får i maven den dag? Nogle kommer
slet ikke til at gå i seng. De sidder oppe sammen
med personalet, ser fjernsyn, taler sammen.
På Natcaféen kan de rumme dem, der ikke kan
være andre steder, mange af dem lever deres liv
i en konstant svingdør, hvor de indlægges på
hospital eller et psykiatrisk afsnit, udskrives til
gaden, indlægges, udskrives, indlægges…
Nogle bliver udskrevet til Natcaféen, som står
opført som nærmeste pårørende. For nogle bli-

Ingen mennesker skal sove på gaden

MARTS

Nyt fra menighedsrådet
I menighedsrådet er der sket en ændring
af medlemmerne. Vi har taget afsked med
Keld B. Rasmussen og Morten Olsen,
og budt velkommen til Arne LykkeSørensen og Vagn Ejgil Mikkelsen. Tak
for arbejdsindsatsen til de afgående, og
velkommen til de nye medlemmer til
et godt samarbejde. Siden sidste menighedsblad har vi haft åbent hus i kirken
med Jul på Fur, som var rigtigt godt
besøgt. Vi har haft Vi synger julen ind
med deltagelse af Salling Koret, en god
tradition som menigheden synes godt
om. Julen hjælpen 2017 blev søgt af et
antal familier, som vi kunne hjælpe med
et beløb.
Vi har valg temaet DIAKONI for indeværende år, og temaet på Menighedsmødet
den 25. februar 2018, bliver DIAKONI
i praksis. Vi skal finde ud af, om der er
behov der ikke er dækket, og om der er
frivillige der vil være med til nye opgaver.

HELLIGDAG

FUR

LØRD. 3.
SØND. 4.

Følgegruppen der har arbejdet med
temaet Kirken på landet, har udfærdiget
er spørgeskema med et antal spørgsmål
og udsagn, som nu er blevet bearbejdet.
Resultatet af undersøgelsen skal vi drøfte med følgegruppen og derefter se på,
hvad vi kan/skal/vil ændre i kirkegangen og andre ting omkring menighedsrådets arbejdsopgaver. Vi glæder os til, at
beskæftige os med de mange besvarelser,
og håber vi kan finde nye og spændende
løsninger på de mange gode forslag.
Pilgrimsvandringen gentager vi igen i
år, og det finder sted den 21. maj 2018,
Tidspunkt og startsted meddeles senere.
Anden pinsedag bliver der igen afholdt
gudstjeneste i Skive Anlæg med bl.a.
deltagelse af Prinsens Musikkorps.
Gudstjenestens tema er ”Det store med
det stille”. Alle er velkommen til denne
fri lufts gudstjeneste.
Knud Erik Lykke, formand

GLYNGØRE

3. S. I FASTEN

10.45 CHO

10.45 SAA

TIRS. 6.

14.30 CHO ÆLDREC. 10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 7.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG
10.45 CHO

SØND. 11.

SÆBY

VILE

SELDE

MIDFASTE

JANU

TIRS. 20.

JUNGET

THORUM

10.30 BHC

17.00 SAA
FYRAFTENGUDSTJ.
9.00 CHO

10.30 BHC

TIRS. 13.
SØND. 18.

ÅSTED

11.00 SAA EVT. DÅB

14.30 BHC
ÆLDRECENTER
MARIÆ BEBUD 9.00 POK
10.45 SAA
KIRKEKAFFE
14.30 CHO ÆLDREC.

10.30 POK

ONS. 21.

19.00
PÅSKEFORTÆLLINGER

SØND. 25.

PALMESØNDAG

10.45 CHO

9.00 CHO

TORSD. 29.

SKÆRTORSDAG 19.30 CHO

10.45 CHO

FRED. 30.

LANGFREDAG

10.45 CHO

10.45 SAA

SØND. 1.

PÅSKEDAG

10.45 CHO

11.00 SAA

MAND. 2.

2. PÅSKEDAG

10.45 CHO

9.00 POK

10.30 BHC
19.00 BHC
10.30 BHC

APRIL

TIRS. 3.

14.30 CHO ÆLDREC. 10.00 CHO ÆLDREC.

ONS. 4.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

LØRD. 7.
SØND. 8.
TIRSD. 10.

10.00 SAA

9.00 SAA

10.30 BHC
10.30 POK

11.00 EVT.
DÅB
1.S.E.PÅSKE

9.00 CHO

10.45 CHO

10.30 BHC
14.30 BHC
ÆLDRECENTER

ONS. 11.
SØND. 15.

19.00 BHC
FORÅRSSANGAFTEN
2.S.E.PÅSKE

TIRS. 17.
LØRD. 21.

10.45 CHO
9.00 CHO
KIRKEKAFFE
14.30 CHO ÆLDREC.
10.00 EVT. DÅB

SØND. 22.

3.S.E.PÅSKE

9.00 POK

FRED. 27.

STORE BODSOG BEDEDAG

10.45 CHO

LØRD. 28.
SØND. 29.

19.00 CHO

4.S.E.PÅSKE

10.00 CHO
KONFIRMATION
10.45 CHO

10.45 POK

10.30 BHC
9.00 CHO

10.30 BHC
KONFIRMATION
10.30 BHC
KONFIR.

10.45 SAA

10.30 BHC
KONFIR.

MAJ
TIRS. 1.

14.30 CHO ÆLDREC. 10.00 CHO ÆLDREC.

ONS. 2.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

FRED. 4.

19.00 BHC
4-MAJ-ANDAGT

LØRD. 5.
SØND. 6.

13.00 SAA GULDKONFIRMATION
5.S.E.PÅSKE

9.00 CHO
KIRKEKAFFE

9.30 SAA
KONFIR.

11.00 SAA
KONFIR.

10.45 SAA
KONFIRMATION

10.30 CHO

TIRS. 8.
TORS. 10.

KRISTI
HIMMELFART

10.45 CHO

SØND. 13.

6.S.E.PÅSKE

19.30 POK

TIRS. 15.

9.00 BHC

14.30 BHC
ÆLDRECENTER
10.30 BHC

10.45 POK

9.00 BHC

14.30 CHO ÆLDREC.

LØRD. 19.

10.00 EVT. DÅB

SØND. 20.

PINSEDAG

10.45 CHO

MAND. 21.

2. PINSEDAG

10.45 CHO

SØND. 27.

TRINITATIS

10.45 CHO

1.S.E.TRIN

10.45 POK

11.00 AKJ

10.00 AKJ

9.00 AKJ

10.30 BHC

11.00 SKIVE ANLÆG
10.45 AKJ

9.00 AKJ

JUNI
LØRD. 2.
SØND. 3.
TIRS. 5.

11.00 EVT. DÅB
9.00 BHC

10.30 BHC

14.30 CHO ÆLDREC. 10.00 CHO ÆLDREC.

Forkortelser: AKJ: Anne Røndal, Rødding; BHC: Birgitte Haahr-Callesen, Selde; CHO: Claus Henry Olsen, Fur; POK: Poul Krabbe-Poulsen, Fur; SAA: Susan Aaen, Glyngøre.

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

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.

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

Møder og
arrangementer

Soldaternes Venner:
Erik Th. Nielsen, tlf. 97 59 34 15
Kirkens Korshær:
Keld Rasmussen, tlf. 28 10 55 55
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.

MARTS
Sønd. d. 10. Kursusdag i Durup v/Sprint kl 9.30
(Se særskilt program)
Fred. d. 16. kl. 18.00 Fællesspisning v/Lone og 		
Erik Ladegaard (vores møde med 		
Jesus-troende konvertitter på Vestbredden)
Tirs. d. 20. Om påsken, påskefejring v/Elisabeth og
Claus
Bibelkreds:
Fre. d. 2.
Hos Lissy og Lars Nex
APRIL
Tirs. d. 10. Emneaften på Fur kl. 19.15 v/Jakob
Olesen, Langeskov
Tirs. d. 17. Møde v/Gideonitterne
Søn. d. 22. Soldatervennernes forårsfest
Fre. d. 26. Varme hveder og spille/hygge-aften
Bibelkredse:
Tirs. d. 3. Hos Anne Grethe og Niels Thise
Tirs. d. 3. Hos Anne Lise Nielsen
Fre. d. 6.
Hos Vagn Eigil Mikkelsen

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

MAJ
Tirs. d. 15. Møde v/Simon Overgaard Pedersen, 		
Holstebro

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

Bibelkredse:
Tirs. d. 1.
Hos Inge Marie og Holger Sohn
Tirs. d. 1.
Hos Erik T.H. Nielsen
Fre. d. 4.
Hos Lone og Flemming Johannesen
Tirs. d. 29. Hos Hanna og Jørn Jensen
Tirs. d. 29. Hos Ellen og Knud Erik Lykke

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

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: 13. april 2018.

JUNI
1.-3. jun.

Årsmødefestival Mørkholt

Bibelkreds:
Fre. d. 1.
Bibelkreds hos Jytte og Stefan FrøkjærJensen
Hvis ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Thorvig Tryk, Skive

Kirkebladet redaktion:
Knud Erik Lykke, Annette Jensen, sognepræsten

