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Jul, påske og pinse
I al sin glans nu stråler solen
livslyset over nådestolen
nu kom vor pinseliljetid
nu har vi sommer skær og blid
nu spår os mer, end englerøst
i Jesu navn en gylden høst1
Det er de tre højtider, hvor alle
traditionelt har fri. Men hvorfor
nu fejre noget, som nogen kalder
den kedeligste højtid?2

Er pinsen kedelig?
Det mærkelige er, at der ligesom
ikke rigtig sker noget i pinsen.
Julen derimod hygger for os med
krybbe og selskaber. Påsken har
sit drama, vi spiser påskeæg og
naturen vågner.

Guds Helligånd, som sol, giver liv og
lys til menighedens lysestager
(Fra kirkens prædikestol)

Men pinsen er ligesom mere stille.
Der sker ikke så meget i bibelhistorien, disciplene
modtager Helligånden i ildtunger, og forkynder
frit og frejdigt om Jesus. Og i hverdagen er det
nærmeste vi kommer drama, når man ser ´pinsesolen danser´. Den danser vist mest for folk på
vej hjem fra sen nattefest.3 Måske lidt kedeligt?

Naturen vækker længsel
Naturen har ganske vist overstået den store ´catwalk´ med nyudsprungne bøgetræer. Nu vokser
den blot kraftigt videre. Men det er denne mere
stille tid, hvor naturen vokser i energi og skønhed,
at der hos mig vækkes længsel efter paradiset.
Solen får mere magt, fuglene og dyrene samler
føde og energi til nye generationer fra planteverdenen, og man kan nyde at gå tur i skoven. Da
synger jeg ofte stille for mig selv:
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,4
Guds natur vækker på denne tid en stærk længsel
efter liv. Liv uden sygdom og død, liv uden noget
skidt og ondt! Det må være Helligåndens værk?
Hvorfor var Jesu venner samlet netop i pinsen?
Jo, for da fejrede jøderne at Gud gav dem de ti

bud på Sinai. Men efter pinsens
under fortsatte de, som troede
på Jesus, med at fejre festen. En
ny pinsefest, fordi Gud skrev
budene med sin Ånd i deres
hjerter. Med Jesu ophøjelse
til Himmelen og sendelsen af
Helligånden, var døren til et nyt
liv åbnet. De forkyndte frit om
Jesus. Det var kirkens fødselsdag. Helligånden skabte også
erkendelse af, at jeg må lade
Ånden gribe mig, føre mig i nyt
liv. Jeg må lade mig forandre.
Også den længsel skaber Ånden
gennem bibelordet. Sådan synger vi en anden pinsesalme: ”
Kom, regn af det høje! lad jorden
oplives som lilliedal,…”5

Kom, hellige olie! sjælenes kræfter
at salve i mig,
at hvad jeg skal tænke og gøre herefter,
må virkes ved dig,
at Åndens livsalige frugter må stå
i dejligste grøde
og dagligen døde
den onde attrå
Pinselængsel
Pinsen vækker længsel efter paradis og at se Gud.
Men fortæller også, at vi er der endnu ikke! Vi
mærker at Helligånden vil føre os tættere ind i det
liv, hvor vi gør gode gerninger. Vi skal bære frugt.
Ligesom de frugttræer og buske som adlyder skaberens lov i deres gener, skal vi adlyde vor Faders
Lov i hjertet:
Ånd over ånder, kom ned fra det høje,
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede den himmelske brud,
kalde, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplyse hans folk!
Det er din gerning, lad os den erfare,
vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!6


Sognepræst Claus Henry Olsen

Salmebogen 290 vers 1, Grundtvig.
https://www.bt.dk/danmark/derfor-er-pinsen-saa-kedelig
3
At ”se pinsesolen danse” er vist en dansk sær-tradition. Selv om det nok oprindelig var en påskeglæde. H. C. Andersen nævner i en romanen ”Kun en
spillemand” at solen netop danser påskemorgen af glæde over at Jesus er opstanden.
H. C. Andersen ”Kun en Spillemand” (18371 s. 131) ”… hver Paaskemorgen gik Almuesmanden ud paa Nonnebakken, for at »see Solen lege, fordi
Christus var opstanden.« Næsten altid var der rigtignok en Sky for, saa at man ikke fik Legen at see, men Enhver troede i Hjertet, at Solen havde leget bag
Skyen.” Se endvidere: https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/p%C3%A5sketraditioner-det-er-p%C3%A5skesolen-der-danser
4
Salmebogen nr 290, 5Salmebogen nr 213, 6Salmebogen nr 299
I
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Søger frivillige til hjælp ved arrangementer
Menighedsrådet søger frivillige til hjælp ved arrangementer i Konfirmandstuen, på
Ældrecentret og i kirken, til borddækning, lave kaffe, servere, rydde op m.m. Vi har brug
for nogle m/k’er der vil give en hånd med, når vi har behov for hjælp. Er du interesseret
kan du kontakte Claus Olsen, telefon 97593063 eller undertegnede Knud Erik Lykke, telefon
97593368/29991230.


Knud Erik Lykke

Konfirmation 2018
Disse unge blev konfirmeret
ved gudstjenesten
lørdag d. 28. april kl 10.00
Lars Trøjborg Kofod
Alma Bjerg Pedersen
Victor Xu Ladefoged
Sognepræst Claus Henry Olsen.
Hjertelig tillykke og
Guds velsignelse

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, telefon 97 59 30 63
PROGRAM TIDLIG SOMMER 2018 – BEMÆRK SKÆVE DATOER!
Fredag d. 29. juni, fredag d. 10. august, fredag d. 7. september

Peter Viskinde giver koncert i kirken
Med basis i et samarbejde mellem Furkunst.
dk og Fur menighedsråd afholdes der koncert med guitaristen og sangeren Peter
Viskinde i kirken d. 15. juli kl. 19.

og historierne bag, og sløret løftes for de kreative processer og Viskindes liv, tekstforfatter, maler, komponist og ikke mindst igangsætter i musikkens og maleriets verden.

Koncerten afholdes i forlængelse af åbningen
af Furkunst.dk´s årlige sommerudstilling i
forsamlingshuset. Det er blevet en tradition,
at Furkunst.dk inviterer en anerkendt kunstner udefra (som også synger og/eller spiller
musik) til at udstille i forsamlingshuset.
Selvfølgelig for at tiltrække flere mennesker
til udstillingen, men også for at gøre endnu
flere mennesker opmærksomme på det rige
kunstliv, som udfolder sig på Fur.

Der er således lagt op til en dejlig aften i Fur
Kirke. Vil man have hele billedet af Peter
Viskinde med, er det sikkert en god ide at
starte med Furkunst.dk´s fernisering i forsamlingshuset. Ferniseringen i forsamlingshuset er kl. 14 og koncerten er kl. 19 i kirken.
Entreen til koncerten i kirken er 80 kr.

Det er også blevet en tradition, at kunstneren
giver et nummer eller to til ferniseringen og
at vedkommende kunstner om aftenen giver
en koncert på Fur. I år er valget faldet på
Peter Viskinde, som er en særdeles velkendt
skikkelse i både musikken og malerkunsten.
Med et alenlangt CV spændende over bl.a.
Hvalsøspillemændene, Malurt, Doraz, Big
Fat Snake og en omfattende solo karriere,
burde en nærmere præsentation være overflødig.
Koncerten vil bl.a. rumme Viskinde-sange
fra før og nu, ”Savner en som dig”, “No
Peace Like In Heaven”, “Hele vejen hjem” og
mange flere. De intime rammer gi’r en sjælden mulighed til at komme tæt på sangene

Friluftsgudstjeneste ved Bådelauget
Søndag den 19. august kl. 10.45
Vi håber på rigtig godt vejr og rykker igen gudsstjenesten udenfor en enkelt søndag i
august, ved Bådelauget, Stenøre 18A.
Husk stole eller tæpper at sidde på.
Der vil også i år blive grillet en pølse eller 2, som kan købes sammen med en øl eller vand.

Ung på Fur i 1950
Efter 7 år i Hvirp Skole, var vi 27 der blev konfirmeret i 1950, meget var anderledes i skolen
dengang eftersom vi skulle lære det meste
udenad, det var træls, men kom os til gode
senere. Om vinteren fik vi mange forlængede
frikvarterer, så vi kunne løbe på skøjter. Den
bedste tid var om sommeren, hvor et af højdepunkterne var søndagsskolens skovfest,
turen var med hestevogn og i søndagsskolen,
samt ved skovfesten var børnene fra Debel
Skole også med. Sagen var den, at vi havde
ikke meget tilovers for eleverne i Debel
Skole, hvilket af og til gav nogle knubs og
blå øjne, men i
søndagsskolen
og ved skovfesten var der
fred og alle var
gode venner,
men ellers var
det farligt at
vove sig ind på
deres område,
når vi fangede
nogle af dem,
fik de også et
par på lampen,
dog var alle
fjendtligheder
forbi da vi begyndte som konfirmander hos
pastor Elias Sørensen, som var en meget
respekteret og alvorlig mand, dog havde
han også humor, eftersom hans egne drenge
lavede mange skarnsstreger. Hver sommer
var der sang og musik på kirkebakken når
Frelsens Hær fra Nykøbing kom på besøg,
der var også også den årlige basar oppe i
Sønder Lundgaard som også tiltrak mange.
Kirken, KFUM, KFUK og Indre Mission
kunne i årene omkring 1950, samle rigtig
mange mennesker, vi kom til UA- møder,

hvert år var der to vinterlejre hvor unge fra
hele Salling og Skive området deltog, selv
var jeg med to gange, først på Fur og året
efter i Rønbjerg. Spejderne på Fur blev også
oprettet først i 50´erne og her var jeg med fra
begyndelsen, hvor vi havde mange gode og
spændende oplevelser, det blev imidlertid
en kort tid som spejder for mig, eftersom jeg
flyttede fra Fur først på året 1953. Der skete
også mange andre ting på øen i de år, der var
aftenhøjskole, idrætsforening med fodbold
og håndbold. I tiden efter anden verdenskrig
var der ikke mange biler på Fur, men nu
begyndte folk at
tage kørekort,
det var let nok,
men man skulle stille med en
ædruelighedsattest, der var
underskrevet af
en person med
en ren straffeattest, da der var
total
alkohol
forbud på Fur,
så var dette ikke
noget problem,
forbuddet blev
først ophævet engang op i 60´erne, da vi kom
med i Sundsøre Kommune, det gamle sogneråd var aldrig gået med til dette. Eftersom
at der er andre som vil skrive om samme
emne, vil jeg ikke nævne mere, men der er
nok at skrive om, for der skete meget i tiden
efter anden verdenskrig, med mange store
fremskridt.
Ingeman Mygind Mikkelsen

Nyt fra menighedsrådet
Den 25. februar 2018 havde ved Menighedsmøde i konfirmandstuen, startende med
kirkefrokost. Formanden orienterede om
Menighedsrådets budget på knap 1,2 mil.
Kr., som skal dække alle udgifter til løn og
drift af kirken og kirkegården. Fur Sogn er en
del af Fur – Nordsalling Pastorat, hvilket bl.a.
betyder, et øget samarbejde med personalet
på kirkegårdene. Vi er i gang med at søger
en kirke- og kulturmedarbejder, der skal
servicere sognene i storpastoratet. Vi glæder
os til at få ansat en person, der kan varetage nye opgaver i menigheden. Vi vil forsat
afholde sangaftner i efteråret, fyraftenssang,
mændenes morgenbord, Pilgrimsvandring,
fodvask i forbindelse med Fur Rundt, friluftsgudstjeneste og andre af vore traditionelle gudstjenester. Vi har et godt samarbejde
med Friskolen og Børnehuset, som engang
imellem medvirker ved familiegudstjenester
og høstgudstjenesten. Vi er meget glade for
dette samarbejde, og glæder os til nye samarbejder omkring kommende gudstjenester.
Kirken på Landet er et projekt, som bl.a. Skive
og Salling provstier arbejder med. Det indebærer, at vi har en følgegruppe hvis opgave
er, at ”gå i helikopterperspektiv” og prøve
at tænke nye og udviklende tanker omkring
kirkelivet på Fur. En lang række personer
har været involveret og en masse ting er
foreslået. Ideerne og udsagnene er samlet i
et spørgeskema, som de spurgte personer
kunne give point, og vi har i Menighedsrådet
besluttet, at vi vil arbejde med de ideer og
udsagn, som har fået flest point.
Årets tema er som tidligere nævnt DIAKONI,
at i den forbindelse havde vi bedt Elin
Krabbe Poulsen fortælle om sine erfaringer
med vågetjenesten, hvor en række frivillige

har tilbudt at være vågere for alvorligt syge
og døende mennesker. Det er et tilbud som
ikke erstatter professionel pleje og behandling, man skal blot være der og måske holde
den døende i hånden, lytte og være nærværende. Et godt tiltag som fortjener stor velvilje og flere vågere.
Vi drøftede forskellige muligheder for diakonalt arbejde på Fur. Konklusionen blev, at
der forsøges oprettet en gruppe der vil arbejde med diakoni ud fra en Cafe model, hvor
det vil være muligt at komme i på Kontoret
i Konfirmandstuen, dels for at få praktisk
hjælp, samt for at samtale om stor og småt.
Vi er overbevist om, at der er personer, som
kan have behov for lidt hjælp eller blot en
snak med den person, der er på kontoret. Der
vil senere blive meldt ud, når vi er klar med
Cafe modellen.
Fur Kirke er blevet en vejkirke, hvilket betyder der skal være en vis åbningstid, mulighed for toilet faciliteter, og der vil være en
brochure, der fortæller lidt om Fur Kirke. Jeg
håber endnu flere turister vil besøge kirken,
når man har fået brochuren i en anden vejkirke.
Vi søger, som omtalt andet sted i bladet,
frivillige medarbejdere til hjælp ved arrangementer i konfirmandstuen, på Ældrecentret
eller i Kirken. Jeg håber nogle i menigheden
vil hjælpe os med besættelse af ovennævnte
stilling.

Knud Erik Lykke, formand
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Forkortelser: BHC: Birgitte Haahr-Callesen, Selde;CHO: Claus Henry Olsen, Fur; POK: Poul Krabbe-Poulsen, Fur; SAA: Susan Aaen, Glyngøre.
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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 kl 14.30
5. juni, 19. juni, 3. juli, 17. juli, 7. august, 21. august.

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.

Kirkens Korshær:
Keld Rasmussen, tlf. 28 10 55 55
ADRESSER I NORDSALLING-FUR
PASTORAT

Møder og
arrangementer

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

Frist for indlevering af materialer
til næste nr.: 3. juli 2018.

JUNI
1.-3. juni
Tirs. d. 5.

Årsmødefestival Mørkholt
Lokaludflugt på Fur. Vi mødes
v. missionshuset. Kaffe hos Lissy og Lars
Tirs. d. 12. Brødremenigheden v/ Jens Peter Rejkjær
Lør. d. 23. Skt. Hans hos Anne Grethe og Niels Thise 		
Båltale v/Stefan Frøkjæer-Jensen
Bibelkreds
Fre. d. 15. Hos Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen
Tirs. d. 19. Hos Elke og Bent Mølgaard
RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE!
AUGUST
Fre. d. 17. Kl. 18.00 Grillopstart hos Lone
og Flemming
Tirs. d. 28. Møde v/ Henrik Søgård Jørgensen, Erslev
Bibelkreds
Tirs. d. 21. Hos Lek og Ingemann Mikkelsen
Fre. d. 24. Hos Lissy og Lars Nex
Hvis ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Thorvig Tryk, Skive

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

