Fur
Kirkeblad

Forsidefoto: K.P. Jensen

Nr. 169

Dec. 2018 – jan. – feb. 2019 78. årgang

Og på hans skuldre skulle herredømmet hvile.
Hvad er julefred?
I anden verdenskrig fortælles det, at mange steder
standsede krigsførelsen julenat. Man fejrede julen,
at Gud lod sin Søn føde ind i en verden, som er så
fuld af konflikter.
Hvad var det specielle ved julen?
Sådan læser vi med fryd juledag:
For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader,
Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør
over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra
nu af og til evig tid.*
”Freds Fyrste”
Hvordan skal Gud dog skabe fred i verden?
For selv om mange kamphandlinger standsede
julenat, fortsatte de næste dag! Vi mennesker
har svært ved at skabe virkelig og varig fred.
Hvordan kan Guds Søn dog skabe fred mellem
mennesker?
En af de store kirkefædre — Hieronymus — har
givet os svaret i en lille barnlig og skøn fortælling.
”Så ofte jeg ser mod Betlehem, fortæller han, har mit
hjerte en samtale med Jesusbarnet. Jeg siger: »Herre
Jesus, du fryser jo. Du ryster. Du ligger så hårdt og
så dårligt — for min saligheds skyld. Hvordan skal jeg
kunne gengælde dig dette”« Da synes jeg, at det er som
om barnet svarer: »Jeg vil få det endnu sværere. i urtehaven og på det hellige kors.« Da fortsætter jeg med at
tale: Kære Kristusbarn. Jeg må absolut få lov til at give
dig noget. Jeg giver dig mine penge.« Barnet svarer.
»Jeg ejer allerede himmel og jord. Dine penge trænger
jeg ikke til. Giv dem til de fattige, så vil jeg tage imod
dem, som var de givet til mig.« Da fortsætter jeg:
»Kære Kristusbarn, det vil jeg gerne gøre, men jeg må
alligevel få lov til at give noget til dig selv. Ellers sørger
jeg mig til døde.« Da siger barnet: »Kære Hieronymus,
efter- som du er så gavmild, vil jeg sige dig. hvad du
skal give mig. Giv mig dine synder. Giv mig din onde
samvittighed og din fortabelse«. Jeg svarer: »Hvad vil
du gøre med det?« Kristus svarer mig: »Jeg vil tage

det på mine skuldre. Det skal være min herlighed og
mit herredømme. Esajas har jo forudsagt, at jeg skal
bære dine synder og borttage dem.« Da begyndte jeg
at græde og sagde: »Barn, kære Kristusbarn, du rører
mit hjerte til tårer! Jeg troede, at du ønskede at få noget
godt fra mig, og så ønsker du bare at det onde hos mig.
Borttag det, der er mit! Giv mig det, der er dit! Så bliver jeg fri fra synden og vis på det evige liv. «
Sådan er det herredømme som hviler på Jesu
skuldre. Et meget anderledes herredømme. Det
begynder med og i dig, her mens du lever. Det er
vores julegave.
1. Nu vil vi os forsamle
i Jesu Kristi navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i favn;
han er vor julegave,
vor glæde, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor jule-tidsfordriv.
Den danske Salmebog nr 93 H.A. Brorson 1732.
Samtalen mellem Hieronimus og Jesus er fra Bo
Giertz, Andagtsbog, til juleaften.
Litografi af Storm P. ”Vagabondens juleaften”
anvendt med venlig tilladelse fra Storm P. Museet,
Frederiksberg.
Claus Henry Olsen, sognepræst, Fur

*Esajas bog kpt 9. Læs selv hele det vidunderlige kapitel på Bibelselskabets hjemmeside

Høstgudstjeneste og Høstoffer
Der indkom i år 7157 kr ved gudstjenesten og den påfølgende auktion på
centeret.
Beløbet deles ligeligt mellem: Den blå viol Skive, Mødestedet i Skive, Møltrup
optagelseshjem, Kirkens korshær, SCT Nicolaitjenesten i Vestjylland og
KFUMs sociale arbejde.
Tak til medhjælpere som sørgede for kaffe, sodavand og herligt kagebord,
samt Friskolens kor og lærer for sang i kirke og på center. Tak til alle som kom,
så vi var lige ved at slippe op for kopper og stole. En dejlig dag.

Julehjælp 2018
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 råder over indsamlet beløb fra bla. Fondene.
Menigheden kan også støtte op herom gennem beløb lagt i kirkebøssen,
eller indsat på mobilepay (nummer i kirken) 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 97 59 30 63 eller Annette Jensen 51 44 35 38

Juleåbenthus i Fur kirke 2018

Dørene til Fur Kirke står igen i år på vid gab 1. søndag i advent kl. 13.00 – 16.00
Her byder Furs kirkemusikere på kaffe, saft og hjemmebagte småkager til tonerne
fra den unge pianist fra Fur: Nicolai Kehlet Hansen. Han vil glæde os med sin
musik fra 13.30 – 15.30. Der vil være en udstilling af gamle konfirmandbilleder siden
1965. Store og små kan klippe julepynt til at tage med hjem og traditionen tro vil
organisten holde sangtime fra kl. 14.30, hvor man kan foreslå sin yndlings-julesalme.
Hjertelig velkommen siger Furs kirkemusikere.

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 vinter 2018/19
Fredag d. 21. december, fredag d. 25. januar, fredag d. 22. februar.

Vi synger julen ind
Som traditionen byder synges julen ind i Fur kirke 3. s. i advent,
i år 16. december kl. 15.30
Vi håber rigtig mange vil tage del i familiegudstjenesten, så
dagen bliver en dejlig opstart på julen.
Igen i år vil ”Salling Koret” tage del i gudstjenesten, og glæde os
alle med julens smukke salmer. Koret har også i år Malva koret
med, de søde børn som vi oplevede ved sidste årsfamiliegudstjeneste. Salling Koret ledes af Olesia Oleynikova som også leder
børnekoret Malva. Både Olesia og børnene har Ukrainske rødder.
Der er mulighed for at opleve korene på ældre centeret kl. 14.00 hvor der bydes på kaffe.
Velkommen, på koret og menighedsrådets vegne Annett

Fastelavn

Søndag d. 3. marts
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.

Minikonfirmander Fur forår 2019
Til forår vi indbyde til minikonfirmandundervisning i 3. og 4. klasse.
Undervisningen foregår tirsdag efter skoletid, dvs kl 13 – 14.15 i konfirmandstuen og kirken.
Vi begynder tirsdag d. 5. februar og har bla. ekskursion til Viborg
Domkirke og slutter med familiegudstjenesten Palmesøndag, den 14. april.
Børn, som ikke går på Fur skole, men gerne vil $følge minikonfirmandforløbet er hjerteligt velkomne! Man bedes henvende sig til pastoren.
Venlig hilsen Thomas og Claus

Billede: minikonfirmand
der har malet Jesu indtog i
Jerusalem på Palmesøndag

Sognepræst Claus Henry Olsen (97593063) og
medhjælper: kirke- og kulturmedarbejder Thomas Frydendal
Nielsen (40417873)

Nyt fra menighedsrådet
Kirkeåret 2018 er snart forbi og et nyt tages i brugt. Et ubrugt kirkeår ligger foran os, hvad vil det
bringe af glæder og måske sorger? Heldigvis ved vi det ikke, men en ting er sikkert, kirken består som
samlingssted for menigheden i både glæder og sorger. Et godt udgangspunkt for os i forbindelse med
livets højdepunkter – kirken er der altid.
Advent er lige om hjørnet og inden vi får set os om, er det jul. Kirken er selvfølgelig med ved Før Jul
på Fur, og man er meget velkommen i kirken den 2. december 2018 kl. 13.00.
Siden sidste nummer af kirkebladet har vi afholdt fyraftenssang 3 gange, hvor en mindre kreds fra
menigheden deltager i et samvær med sang, andagt, stilhed og med tid til eftertanke. Vi har igen
afholdt en salmesangsaften i kirken, hvor menigheden har haft mulighed for at ønske en salme man

holder af og gerne vil have sunget, eller man har lyst til at kommentere. I aftenens løb fik vi sunget
rigtigt mange salmer, både nye og gammelkendte, hvilket var en rigtig god oplevelse. Aftenen sluttede
med kaffe i ”Åsted Sogn”. Salmesangsaften vil helt sikkert blive gentaget senere.
Sognecafeens etablering er desværre blevet forsinket på grund af travlhed og planlægning af andre
arrangementer, men det er ikke skrinlagt. Vi har planer om at starte i 1. halvår 2019, og vi arbejder i
øjeblikket med fastsættelse af datoer og finde de lokale fortællere vi gerne vil have fat i. Så snart vi er
klar vil det blive meldt ud ved flyers og opslag relevante steder.
Dett kommende menighedsmøde vil blive afholdt efter gudstjenesten søndag den 17. februar 2019
med kirkefrokost. Jeg er i gang med at finde en foredragsholder eller et tema for mødet, som kan være
mulige ændringer af liturgien i kirken. Jeg håber på stor deltagelse ved menighedsmødet, hvor der også
vil blive givet en beretning for kirkeåret 2018.
Vi er i gang med planlægning af, hvad kirke- og kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen kan
lave for os. Helt sikkert er det, at han gerne vil lave noget for de unge mennesker, så kirken også bliver en del af de unges hverdag. Det er nok en af de vigtigste opgaver – kirken og de unge, og det har
Thomas en helt klar løsning på. Vi arbejder på flere mulige events i det kommende år, så glæd jer til, at
se de kommende numre af Kirkebladet.
Til slut vil jeg gerne på Menighedsrådets vegne ønske alle i Menigheden og medarbejderne en rigtig
glædelig jul og et godt og velsignet nytår, med tak for jeres deltagelse og medvirken ved arrangementerne i 2018, og for veludført arbejde. Vi glæder os til at byde alle velkommen til endnu flere gode
oplevelser i 2019.
Knud Erik Lykke, Formand for Menighedsrådet

Min hverdag i Israel

Fra vores ”udsendte” unge medarbejder (nr. 3 fra højre),
som til daglig bor på Fur, Andrea Nex, Sønderhedevej,
har vi modtaget følgende:
Den 20. august tog jeg og 19 andre unge mennesker til lufthavnen og begyndte vores rejse til
Israel. Vi er 20 elever i alt, 10 drenge og 10 piger.
Udover os 20 elever har vi én volontør, som gik på
Discipelskolen i foråret, og et lederpar, Harry og
Hanne Højgaard. Vi skal være i Israel i 3 måneder,
hvor vi har undervisning her på skolen I Poriya.
Vores hverdag her på skolen er meget stille og
rolig. Undervisningen starter klokken 8:15, hvor
vi starter ud med en andagt. Alle eleverne skal på
skiftevis holde andagt. Vi får tildelt en salme, fra
salmernes bog som vi skal læse op for hele klassen
og ugens underviser. Derefter begynder undervisningen. Vi har timer til ca. kl. 12 hver dag. Hver
søndag har vi noget som vi kalder for Caregroup.
Det er smågrupper, hvor vi mødes og snakker om
nogle gruppeoplæg vi har fået af vores lederpar.

Man er 5 personer i en Caregroup. Når vi er færdig med vores undervisning i hverdagen, har vi
for det meste bare fri. Enten er vi her hjemme og
slapper af, ellers tager vi ofte ned i byen og hygger os der nede.
Om mandagen har vi noget som vi kalder for
mandagsarbejde, det er diakonalt arbejde. Vores
diakonale arbejde kan være meget forskelligt. Vi
bliver delt op i hold af enten 2 og 2, eller en større
flok. Nogle bliver sendt ud til en børnehave eller
skole, hvor man skal gøre rent, imens en større
flok bliver sendt ud til et Return Center. Return

Centeret, er et sted hvor Messianske jøder, der
gerne vil flytte tilbage til Israel, kan bo, inden de
finder et sted for dem selv. Ellers er vi også ude og
hjælpe folk der bor her i Poriya hjemme hos dem
selv. Det kan ofte være med rengøring eller børnepasning. Men nogle gange har de også bare brug
for at man kommer og får en kop kaffe og en snak
med dem. Mange af de mennesker vi kommer ud
og besøger, har den mest fantastiske historie og
baggrund. Det er så vildt at se den påvirkning,
vores besøg har på dem.

Om fredagen har vi undervisning On Location.
Det betyder at vi rejser ud i Israel og ser dette
smukke land. Vi ser ofte de steder som vores
undervisning har handlet om. Efter vi er kommet hjem fra vores fredagstur, begynder vi på
Sabbatten. Sabbatten starter fredag aften og slutter lørdag aften. De fleste lørdage tager hele
skolen i kirke som ligger i Tiberias, som ligger
meget tæt på Poriya, den by hvor Det Danske Hus
ligger i. Hvis der ikke er program på om lørdagen,
finder vi tit på nogle aktiviteter, som vi kan lave
hele holdet sammen. Nogle af de ting som vi ofte
laver sammen, er at tage ned til Genesaret sø eller
Jordan Floden for at bade.
Hver uge kommer der en ny underviser ned til
Det Danske Hus. Han eller hun underviser i en
uge, hvorefter han eller hun tager hjem igen.
Den første aften hvor underviseren er her, har vi
noget vi kalder ”underviserens aften”. Det er en
aften, hvor i stedet for at vi har andagt, fortæller
underviseren om hvem han eller hun er, og hvad
personen laver. Man får generelt meget af vide
om personens liv, og hvad der har gjort, at han
eller hun er den de er i dag. De andre aftner har

vi enten en andagt, hvor en af os elever skiftes til
at holde andagt, bøn i vores Caregroups eller en
anden aktivitet.
Vi har alle nogle praktiske opgaver her i huset.
Hver dag har vi rengøring efter skole, hvor vi er
delt ind i nogle hold af 2, hvor vi alle har forskellige rengøringsområder på skolen. Vi har også
nogle opgaver i forhold til, at vi laver mad til hele
holdet. Vi er delt ind i 5 forskellige grupper, hvor
man skiftes til at lave morgenmad, frokost og
aftensmad. Og efter det har man 2 fridage.
Vi har nogle friweekender, hvor vi ikke må være
på skolen. Mange af holdene, deriblandt vores,
har været i Haifa på badeferie og bare slappet
meget af. Den næste friweekend, som vi får i slutningen af oktober, tager vi til Jordan. Der skal vi
blandt andet se en af jordens 7 vidundere, Petra.
Desuden har vi også været i Jerusalem for at besøge Yad va Lev (som også er Ordet og Israels sted),
høre om deres hverdag. I slutningen af ugen, tog
vi med Yad va Lev’erne på ørkentur, hvor vi vandrede i ørken, badede i Det døde Hav og besteg
Masada. Vi så den smukkeste natur!

Dette ophold har været en kæmpe oplevelse for
mig! Jeg har fået nogle helt fantastiske venner,
som jeg kan dele hele mit liv sammen med.
Desuden har jeg fået nogle fantastiske oplevelser,
som jeg ved, jeg altid vil kunne huske. Jeg har
også fået en meget bedre viden på biblen og alt
hvad den indeholder.
Mange hilsner Andrea Nex, pt Discipelskolen,
Poriva, Israel

DECEMBER

HELLIGDAG

FUR

LØRD. 1.
SØND. 2.

GLYNGØRE

SÆBY

VILE

1. S. I ADVENT

TIRSD. 4.

10.45 CHO

10.45 SAA

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 5.

THORUM

19.00 ADVENTSKONCERT

11.00 EVT. DÅB
2. S. I ADVENT

10.45 CHO

19.00 SAA
19.00 KONCERT VED
CALLUNAKORET

ONSD. 12.

10.30 BHC
14.30 BHC ADVENTSGUDSTJ.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

TORSD. 13.

18.30 BHC LUCIAKONCT. M. SKOLEN
19.00 SAA FORKLARINGSGUDSTJ.

LØRD. 15

10.00 EVT. DÅB
3. S. I ADVENT

15.30 CHO VI SYNGER
JULEN IND

TIRSD. 18.

19.00 SAA

10.30 CHO

10.00 CHO
BØRNHAVEJUL

TORSD. 20.

10.00 CHO JULEAFSLUTNING SKOLE &
BØRNEHUS

8.00 SAA
SKOLEAFSLUTNING

8.00 JULEAFSLUTNING SKOLE

FRED. 21.
SØND. 23.

JUNGET

17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE

TIRSD. 11.

SØND. 16.

ÅSTED
10.30 BHC

LØRD. 8.
SØND. 9.

SELDE

11.00 SAA EVT DÅB

14.30 BHC ÆLDREC.
JULEGUDSTJENESTE
4. S. I ADVENT

MAND. 24.

10.45 CHO

15.00 CHO ÆLDREC.

10.00 ÆLDREC.
15.30 CHO (KIRKE)

13.00 CHO
16.30 SAA
10.45 SAA

TIRSD. 25

JULEDAG

10.45 CHO

ONSD. 26.

2. JULEDAG

10.45 CHO

SØND. 30.

JULESØNDAG

10.45 CHO

MAND. 31

NYTÅRSAFTENSDG

10.30 BHC
15.30 SAA

14.15 SAA 14.00 BHC

13.00 BHC

16.00 BHC 15.00 BHC

10.30 BHC

10.45 BHC

9.00 BHC

15.00 SAA

14.30 BHC

JANUAR
TIRSD. 1.

NYTÅRSDAG

14.00 CHO

HELLIG TRE
KONGER

10.45 CHO

16.00 SAA NYTÅRSMØNSTRING

TIRSD. 8.

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 9.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

17.00
FYRAFTENGUDSTJ.

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

9.00 CHO

LØRD. 5.
SØND. 6.

11.00 SAA EVT. DÅB

LØRD. 12.
SØND. 13.

19.00 BHC

11.00 EVT. DÅB
1. S. I H. 3 K.

10.30 EHJ

TIRSD. 15.

14.30 BHC ÆLDREC.

ONSD.16

19.00 VINTERSANGAFTEN

LØRD. 19
SØND. 20.

10.00 EVT. DÅB
2. S. I H. 3 K.

TIRSD. 22.
SØND. 27.

9.00 CHO

10.45 CHO

10.30 BHC

14.30 CHO ÆLDREC.
3. S. I H. 3 K.

10.45 SAA

16.00 SAA

10.30 BHC

FEBRUAR
FRED. 1.

19.00 BHC

LØRD. 2.
SØND. 3.

11.00 SAA EVT. DÅB
10.45 BHC

10.45 SAA

TIRSD. 5.

4. S. I H 3 K.

14.30 CHO ÆLDREC.

10.00 CHO ÆLDREC.

ONSD. 6.

17.00 CHO
FYRAFTENSANG

17.00 SAA
FYRAFTENGUDSTJ.

9.00 CHO

10.45 CHO

LØRD. 9.
SØND. 10.

11.00 EVT. DÅB
SIDSTE S. I H.3K.

TIRSD. 12.
10.00 EVT. DÅB
SEPTUAGESIMA

TIRSD. 19.
SØND. 24.

10.30 BHC
14.30 BHC ÆLDREC.

LØRD. 16.
SØND. 17.

9.00 BHC

10.45 CHO
KIRKEKAFFE

9.00 BHC

10.30 BHC

14.30 CHO ÆLDREC.
SEKSAGESIMA

10.45 EHJ

10.45 SAA

FASTELAVN

13.30 CHO
FASTELAVN

14.00 SAA

10.30 KEBJ

MARTS
SØND. 3.

10.30 BHC

Forkortelser BHC: Birgitte Haahr-Callesen, Selde; CHO: Claus Henry Olsen, Fur; EHJ: pastor emer Emmy Haahr Jensen, Århus; KEBJ: provst emer Knud-Erik Bager Jensen, Århus ; 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
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

Gudstjenester på Fur Ældrecenter
Tirsdage (normalt kl 14.30 – NB bemærk juleaften)
4. december, 24. december/Juleaften kl 10.00, 8. januar,
22. januar, 5. februar og 19. februar.
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
Kirke og Kulturmedarbejder, Thomas Frydendal
Nielsen, arbejdsadresse: Skivevej 5, Selde, 7870
Roslev Tlf.: 4041 7873 -mail: 9201THN@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.: 22/1 2019.

DECEMBER
Fre. d. 21. Juletræshygge
JANUAR
Tirs. d. 8.
Tors. d. 10.
Tirs. d. 15.
Tirs. d. 29.

Bedemøde
Bedemøde
Møde v/Henrik Dideriksen, Skive
Generalforsamling

Bibelkreds
Tirs. d. 22. Hos Erik Th. Nielsen
Tirs. d. 22. Hos Elke og Bent Mølgaard
Fre. d. 25. Hos Lissy og Lars Nex
FEBRUAR
Fre. d. 8. Fællesspisning kl. 18.00. Medbring selv 		
mad til et fælles ta selv bord.
Tirs. d. 19. Vintermøde v/Heri Elltør, Aulum
Ons. d. 20. Vintermøde v/Heri Elltør, Aulum
Bibelkreds
Tirs. d. 26. Hos Karen Margrethe og Jørgen Sørensen
Tirs. d. 26. Hos Lek og Ingeman Mikkelsen
MARTS
Bibelkreds
Fre. d. 1. Hos Lone og Flemming Johannesen
Hvor 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

Møder og
arrangementer

