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En bøn i høsttiden
Almægtige Gud, evige Fader, du, som skabte
jorden og nådigt opholder alt det, som lever, vi
frembærer for dig vor lovprisning og tak, fordi
du også i dette år har været god imod os og ladet
arbejdet lykkes og jorden bære frugt.
Sådan takker vi Gud ved høstgudstjenesten.
For vi tror, at verden ikke eksisterer som en
tilfældighed. Vi tror, at der er én, som holder hele universet sammen med sin vilje.
Og det er Gud. Vi kristne tror, at den Gud
som holder det hele sammen hvert øjeblik,
er vores Fader.
Derfor er universet, jorden og høstens gave
ikke en tilfældighed, vi bare kan bruge los af,
efter vores eget hoved. Det hele er en gave
fra Gud, vor Fader.
Men vi kan jo ikke se, at Gud ´opretholder alt!´
Kan vi forstå, at Gud opretholder det hele
hvert øjeblik? Nej forstå det kan vi ikke, vi
kan heller ikke iagttage det. Men tænk på,
hvor meget et lille barn forstår om sin vugge,
huset og maden det får. Forstår barnet, at det
alt sammen skyldes forældrene, som tjener
penge på en arbejdsplads til at betale for?
Nej vel, men derfor er det alligevel sådan det
hænger sammen.
Gud opretholder hele universet, og derfor
er det også dybest set Ham der har givet os

høsten. Derfor takker vi Ham for det. Det er
høsttidens særlige stemning. Sådan synger vi
i en høstsalme:
Ham takker vi med sang
for alt hvad han har givet
for hvad han vokse lod i vang
for ordet og for livet.
Hvordan skal vi så bruge de gaver Gud har
givet os i år?
Vi lytter til høstbønnen:
”Vi beder dig: giv os at bruge dine gaver, som vi
får her i tilværelsen, i sand gudsfrygt og næstekærlighed.”
Hvad betyder det? Vi beder om, at Gud må
beskytte os mod at være nærige og bare
beholde det hele for os selv. For nok har vi
arbejdet for at få høsten i hus, men at solen
har skinnet og regnen har givet væde, det er
ikke vore fortjeneste. Og at vi har kræfter og
forstand til at gøre arbejdet er ofte heller ikke
vores fortjeneste! Vi kunne jo blive syge, eller
landet kunne blive ramt af misvækst eller
tørke! I sommer er vi blevet mindet om, at
Danmark kunne ende som ørken. Og rundt
om i verden behøver man hjælp til det daglige brød, fordi man er ramt af dårligt vejrlig.
Og nogle mennesker i Danmark behøver
omsorg, fordi man er ramt af sygdom og

ulykke. Derfor beder vi, for Guds ansigt, om
visdom til at tjene med det vi har fået mellem
hænderne. Det er ikke bare givet til os selv,
men til fælles gavn.
Kan vi altid sige Gud tak?
Vi véd, at vores liv kan være skrøbeligt, og at
enhver af os kan blive ramt af sygdom, uheld
eller svaghed. Fordi vi grundlæggende er
svage, så beder vi i høstbønnen:
”Gi os din nåde, at vi altid og under alle forhold
må kunne takke dig af hele vort hjerte, indtil den
store høst kommer; og giv, at vi da må indgå til
den evige glæde hos dig.”
Et Guds barn beder hver dag sit Fadervor
og vi går i kirke. Og det gør vi, for at blive
bevaret i troen, uanset om livet går let eller vi
møder vanskeligheder. Gennem dette bevarer Gud os i troen og tilliden til, at Han har

styr på det hele. Også når det går rigtig skidt!
”Den store høst”
Endelig beder vi om, at Gud må bevare os i
troen på vor Herre Jesus Kristus til ´den store
høst´. Det er den sidste dag i verden. Den
dag Gud slutter tilværelsen, som vi kender
den. Da skal al ondskab for evigt forsvinde
ligesom ukrudt sorteres fra i høsten. Og
Guds rige kommer. Gud bevare os i troen og
det kristne liv, så det ikke bliver en ulykkelig,
men en glædens høstdag for os.
Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder
en evig sommer hos vor Gud
i paradis vi finder

Citater fra salme 729


Sognepræst Claus Henry Olsen

Konfirmandundervisning

Torsdag d. 6. september kl. 08.00 i konfirmandstuen
Dette vinterhalvårs konfirmandundervisning begynder 6. september kl. 08.00 i konfirmandstuen, og finder herefter sted hver torsdag fra kl. 08.00- 09.40. Der inviteres til konfirmandog forældreaften onsdag d. 12. september kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Konfirmationen finder sted lørdag d. 18. maj 2019 kl. 10.00.

Sognepræst Claus Henry Olsen

Højskoledag

Lørdag d. 29. september kl. 09.00-17.15 i Fur Forsamlingshus
I år fokus på ”Folkelighed”. Oplæg v: Journalist Steffen Jensen korrespondent i Mellemøsten
for TV2. Kathrine Lilleør er sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København, forfatter og
debattør. Digter og forfatter Jens Rosendal og musiker Rasmus Skov Borring. Deltagelse i
højskoledagen koster 350 kr. pr. person (unge under uddannelse 200 kr.).
Få nærmere programoplysninger på Furnyt.dk eller hos: Knud Peder Jensen, tif 61 27 38 32/
Birgit Ladefoged, tlf: 30 33 94 35.

Studieaftener

Projekt Kirken i sommerlandet

om den levende og
vedkommende gudstjeneste

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg, Viborg og Ribe Stifter og det skal kortlægge hvilke aktiviteter der foregår i sommerlandet, hvilke forventninger og behov der er til kirken og
hvilke udfordringer og muligheder kirkerne står med i sommerlandet.

Onsdag d. 3. oktober
og onsdag d. 14. november
kl 19.00-21.00 i præstegården
Der indbydes til studieaftener om den ”levende og vedkomBillede fra udvalgets rapport
mende gudstjeneste” i præstegården d. 3. oktober og 14. november kl 19.00-21.00. Biskopperne har ønsket at emnet skal debatteres, og har i 2016 nedsat tre
faggrupper, der har arbejdet med liturgi og gudstjenesteliv. Nu har første gruppe udgivet
sit arbejde. Meningen er, at man i menighederne skal drøfte oplægget, og komme med sine
kommentarer. Der er udgivet såvel en omfattende rapport, som en kortere. Det er bla. den
sidste vi vil arbejde med. Der vil være link til begge udgaver på sognets hjemmeside. Men
man behøver ikke have læst på forhånd.
Velkommen!

Sognepræsten

Salmeaften i kirken
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00

Vi vil synge salmer, der vil blive fortalt om dem, og der bliver mulighed for at ønske salmer.
Vi drikker en kop kaffe sammen. Vel mødt!
Kirkemusikerteamet

Thomas Frydendal Nielsen
Jeg hedder Thomas Frydendal Nielsen og er jeres nye kirke og kulturmedarbejder.
Sammen med min kone, bor jeg i landsbyen Feldborg i Herning Kommune.
Vi er begge meget engagerede i vores lokalsamfund og ikke mindst den
lokale FDF kreds hvor jeg er kredsleder.
Jeg er uddannet Socialdiakon fra Diakonhøjskolen i Århus i 2013, hvor jeg primært beskæftigede mig med socialpædagogik og diakoni. Inden jeg begyndte på Diakonhøjskolen studerede jeg teologi på universitetet i tre år, men valgte i stedet at gå diakoniens vej.
Under mine studier har bl.a. jeg arbejdet, som juniorassistent, i en dansk sømandskirke i
Spanien og i Kirkens Korshær, hvor jeg arbejdede i Døgnvarmestuen i Aarhus. Efter at have
færdiggjort diakonuddannelsen har jeg arbejdet i socialpsykiatrien, senest har jeg, i godt tre år,
været socialpædagogisk rådgiver i Center for Psykiatri og Rehabilitering i Struer kommune.
Jeg glæder mig meget til at møde en masse herlige mennesker i Glyngøre, Sæby, Vile, Fur,
Junget, Thorum, Selde & Åsted sogne.

Projektet har til formål at give stifterne viden om hvilke aktiviteter de enkelte kirker afholder,
hvilke udfordringer og muligheder de enkelte kirker står med, samt få præsters, menighedsråds- medlemmers, fastboendes i sognet, sommerhusejeres og turisters perspektiv på
hvordan de oplever kirken i sommerlandet.
Viborg Stift har udpeget Fur Sogn som et interessant sogn for projektet at belyse. Vi har
meddelt projektleder Marianne Houmøller, at vi meget gerne vil være med i projektet, og
hun kommer derfor til Fur den 11. og 12. juni samt den 19. og 20 juli for at tale med turister,
sommerhusejere og fastboende. Jeg er meget glad for, at Fur Sogn er udset til at være med i
projektet, og jeg håber Marianne Houmøller må få mange gode oplysninger fra alle hun kontakter, så vi kan få en god tilbagemelding på, hvad turister, sommerhusejere og fastboende
har af ønsker til kirkens aktiviteter.
Knud Erik Lykke

Før ”Jul på Fur”

Søndag d. 2. december kl. 13.00
Det føles lidt sært at tænke på jul her midt i en hedebølge, men julen kommer før vi aner.
1. s. i advent, i år 2. december er Fur kirke igen med i ”Jul på Fur”. Det er 7. år kirken deltager.
Fra kl. 13.00 bydes der velkommen med levende lys, juleklip, musik, kaffe og hjemmebagt.
Læs i næste blad om årets udstilling.
Annette

Mændenes morgenbord på Fur
Kl. 08.30- ca. 09.30 i konfirmandstuen, Fur Kirkevej 6
Morgen-tag-selv-bord med hyggelig snak. Pris 30 kr.
Program efterår 2018
Fredag d. 7. september, fredag d. 28. september, fredag d. 2. november, fredag d. 30. november.

Nyt fra menighedsrådet

Så kan vi se tilbage på en pragtfuld sommer her på Fur, med mange dage med solskin. Det
har betydet, at der har været rigtig mange turister på Fur, hvilket også har smittet af på antallet af besøgende til gudstjenesterne. Ribe, Viborg og Ålborg Stift deltager i en undersøgelse
om Turisme og Kirke, og her er Fur er udset til at være med i denne undersøgelse. Marianne
Houmøller har besøgt Fur flere gange, hvor hun har talt med mig og med Claus Olsen, og
endvidere har hun haft samtaler med furboer, sommerhusejere og turister. Jeg er spændt på,

hvad Marianne Houmøller får ud af samtalerne med folk på Fur, og hvad hendes rapport
kommer med af forslag til fornyelse i Folkekirken i sommerlandet.

SEPTEMBER

HELLIGDAG

FUR

GLYNGØRE

LØRD. 1.
10.45 CHO

10.45 BHC

I menighedsrådet har vi haft besøg af Viborg Stifts diakonipræst Steen Hedemann Andreasen,
som gav os mange gode ideer til diakonale opgaver vi kan bruge. Udvalget som blev nedsat
efter menighedsmødet i februar 2018, har holdt møde den 9. juli 2018.

TIRS. 4.

14.30 CHO
ÆLDRECENTER

10.00 CHO
ÆLDRECENTER

ONS. 5.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

Med udgangspunkt i beslutningen fra menighedsmødet i februar og møder omkring
Lokal Kirkeudvikling har der været forslag om, at etablere et uformelt rådgivningsforum i
Folkekirkelig regi. Tanken er, at folk i alle aldre kan henvende sig for at få hjælp og rådgivning f.eks. til brug af PC, It, e-Boks, økonomi, konflikt håndtering og andre problemstillinger
man slås med. Ved hvert møde vil der være mulighed for at få en snak med en person, der
vil være i stand til at rådgive og vejlede om stort og småt. Vi håber man vil tage godt imod
vores nye diakonale tiltag.

TIRS. 11.

Navnet vil blive ”Sognecafeen” som afholder møde en gang om måneden i konfirmandstuen,
fra kl. 14,30 – 16,30 med skiftende bemanding. Traktementet vil være kaffe og småkage, et
indlæg om et emne og hyggeligt samvær og mulighed for en snak i det tilstødende kontor. Vi
har planer om at lave et program for hele året med angivelse af emner, så man ved hvad der
skal foregå ved de enkelte møder. Vi skal have forslaget om etableringen af ”Sognecafeen”
endelig konfirmeret på Menighedsrådsmødet den 21. august 2018.
Mere nyt. Fur og Nordsalling storpastorat har pr. 15. august 2018 ansat Thomas Frydendal
Nielsen, som kirke- og kulturmedarbejder. Han får kontor i Selde, og skal besøge de deltagende sogne og være behjælpelig med løsning af forskellige opgaver menighedsrådene
ønsker løst. I begyndelsen af september 2018 vil der blive afholdt en velkomstreception for
Thomas, hvor alle interessere er velkommen.
Vi har igen i år, med succes deltaget i Fur Rundt Marchen med vores telt på kirkebakken,
hvor de trætte vandrere kunne få en fod vask, en forfriskning og en hyggelig snak. omkring
175 gjorde brug af vores tilbud, hvilket vidner om rigtigheden af, at Kirken flytter ud af
bygningen og møder folk hvor de er. Vi fik mange rosende ord om vores initiativ, hvorfor vi
helt sikkert vil gentage seancen næste år. Vi har også planer om at sætte teltet op et sted på
havnen ved Træskibssejladsen Limfjorden Rundt i september måned.

SØND. 2.

SØND. 9.

14. S. I TRIN.

15. S. I TRIN.

ÅSTED

JUNGET

THORUM

19.00 CHO 10.30 CHO HØST

17.00 SAA
BIKERGUDSTJ.
16. S. I TRIN.

9.00 BHC

10.45 SAA

10.30 BHC HØST

10.00 EVT DÅB CHO
17. S. I TRIN.

TIRS. 25.
SØND. 30.

SELDE

14.30 ÆLDRECENTER BHC

LØRD. 22.
SØND. 23.

VILE

9.00 BHC

9.00 CHO

FRED. 14.

SØND. 16.

SÆBY
11.00 SAA
DÅB

11.00 BHC DÅB

10.45 POK
KIRKEKAFFE

10.45 SAA
HØST

9.00 BHC
SOGNEUDFLUGT

14.30 ÆLDRECENTER CHO
18. S. I TRIN.

14.00 CHO HØSTGUDSTJENESTE

10.45 CHO

10.30 BHC

OKTOBER
TIRS. 2.

14.30 CHO
ÆLDRECENTER

ONS.3.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

LØRD. 6.
SØND. 7.

10.00 CHO
ÆLDRECENTER

11.00 SAA DÅB
19. S. I TRIN.

10.45 CHO

9.00 BHC

TIRSD. 9.
ONSD. 10.

19.00 SALMESANGSAFTEN I
KIRKEN

17.00 SAA
FYRAFTENGUDSTJ.

9.00 POK
KIRKEKAFFE

10.45 SAA

LØRD. 13.
SØND. 14.

10.30 BHC
14.30 BHC
ÆLDRECENTER

11.00 POK EVT. DÅB
20. S. I TRIN.

10.30 POK

ONSD. 17.
SØND. 21.

19.00 BHC EFTERÅRSSANGAFTEN
21. S. I TRIN.

TIRS. 23.

10.45 BHC

9.00 BHC

14.30 CHO
ÆLDRECENTER

LØRD. 27.
SØND. 28.

10.45 CHO

10.00 CHO EVT. DÅB
22. S. I TRIN.

10.45 CHO

9.00 CHO

ALLE HELGENS DAG

10.45 CHO

19.00 SAA

TIRSD. 6.

14.30 CHO
ÆLDRECENTER

10.00 CHO
ÆLDRECENTER

ONSD. 7.

17.00 FYRAFTENSANG

17.00 AFTENGUDSTJ. SAA

9.00 POK

10.45 POK

NOVEMBER
LØRD. 3.
SØND. 4.

11.00 SAA EVT. DÅB

LØRD. 10.
SØND. 11.

10.30 BHC
14.30 BHC
ÆLDRECENTER

LØRD. 17.

10.00 CHO EVT. DÅB
25. S. I TRIN.

TIRSD. 20.
SØND. 25.

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

10.45 SAA

9.00 CHO

14.30 CHO
ÆLDRECENTER
SIDSTE
SØNDAG I
KIRKEÅRET.

10.45 CHO

1. S. I
ADVENT

10.45 CHO

9.00 BHC

10.30 BHC

DECEMBER
LØRD. 1.
SØND. 2.

19.00 BHC

11.00 BHC EVT. DÅB
24. S. I TRIN.

TIRSD. 13.

SØND. 18.

10.30 BHC

11.00 SAA EVT. DÅB
10.45 SAA

10.30 BHC

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

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
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.
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.: 23. oktober 2018.

Møder og
arrangementer
SEPTEMBER
D. 4.-6.
Time Out på Kildeborg
(se særskilt program)
Fre. d. 21. Høstfest v/Steen Sunesen, Lødderup
Tirs. d. 25. Vi fejrer 90-års fødselsdag. Ole Dahl,
Skive og Karen Margrethe Sørensen
taler og fortæller.
Bibelkreds
Tirs. d. 11. Hos Oda Christensen
Tirs. d. 11. Hos Ellen og Knud Erik Lykke
Fre. d. 14. Hos Lone og FLemming Johannesen

OKTOBER
Tirs. d. 2. Temaundervisning i Durup
v/Jørn A. Pedersen, Bjerring
Tors. d. 4. Temaundervisning i Durup
v/Søren Grysbæk, Horsens
Lør. d. 6. Syng den igen i Skjern
Tirs. d. 9. Sangaften. Starter med spisning kl. 18.30. 		
Tilmelding på 23625795
Man. d. 22. Kredsgeneralforsamling i Skive
Bibelkreds
Tirs. d. 30. Hos Elisabeth og Claus Olsen
Tirs. d. 30. Hos Inge-Marie og Holger Sohn
NOVEMBER
Tirs. d. 6. Efterårsmøde i Stoholm
v/Daniel Præstholm, Grindsted
Ons. d. 7. Efterårsmøde i Rødding
v/Arne Olesen, Fredericia
Tors. d. 8. Efterårsmøde i Rødding
v/Arne Olesen, Fredericia
Tirs. d. 13. Soldatervennerne
v/Jesper Hornstrup, Skive
Fre. d. 30. Adventsfest v/Tage Grønkjær
og Nordthy Mandskort
Bibelkreds
Fre. d. 2.
Tirs. d. 20.
Tirs. d. 20.
Fre. d. 23.

Hos Vagn-Eigil Mikkelsen
Hos Annelise Nielsen
Hos Anne-Grethe og Niels Thise
Hos Jytte og Stefan Frøkjær-Jensen

Bibelkreds
Hvor ikke andet står, begynder møderne kl. 19.30.

Thorvig Tryk, Skive

KONTAKTER TIL MENIGHEDSARBEJDET

