Grundstensdokument
Dette dokument er nedlagt i
DEN TREENIGE GUDS NAVN

For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.
1. Kor. 3,11
Grundstenen til den ombyggede Egeris Kirke blev lagt d. 4. 3. 2018 i Dronning Margrethe II’s 47.
regeringsår, mens Mette Bock er kirkeminister, Henrik Stubkjær er biskop i Viborg Stift, Betty
Grønne Ahrenfeldt er provst i Skive Provsti, og mens Birgitte Refshauge Kjær, Anita Engberg og
Betty Grønne Ahrenfeldt er sognepræster i Egeris – Estvad – Rønbjerg Pastorat.
Under opførelsen af Egeris ombyggede kirke er følgende medlemmer af Egeris menighedsråd:
Kirsten Yde, formand
Marianne Fløe Fejerskov, næstformand
Jens Pedersen, formand for byggeudvalget
Niels Ole Bak Jørgensen, kasserer
Karen Bach-Vilhelmsen
Lillian Thorup Vittrup
Else Marie Kirk
Mia Bergmann Poulsen
Ruth Dein
Estrid Læssøe Nielsen
Dette dokument indeholder en kort beskrivelse af byggeprojektet, sognet og den gamle kirkes
oprindelse, kirkelivet i sognet i dag og tankerne bag inskriptionen på den nye klokke, der i
fremtiden sammen med den gamle klokke skal kalde til andagt i Egeris sogn.

Byggeprojektet
Grundidé og vision
I efteråret 2005 besluttede et enigt menighedsråd at iværksætte en ombygning af Egeris Kirke. Det
var gennem flere år blevet mere og mere tydeligt, at kirken ikke var bygget af
”evighedsmaterialer” tilbage i 1959-60. Der var desuden en række andre udfordringer: bygningen
var stærkt nedslidt, toilet – og køkkenforhold helt utidssvarende, pladsmangel i kirken ved flere
lejligheder, problemer med lysforhold og ventilation i kirkerummet, for lille våbenhus. Til alt dette
var der et stort ønske om et æstetisk løft af selve kirkerummet, samtidig med at en
genkendelighed skulle bevares, så det nærvær og den hjertelighed, der har præget menighedens
liv i rummet fra begyndelsen ikke gik tabt.
Efter en indledende fase blev tre arkitektfirmaer inviteret til at udforme skitseforslag til en ny
kirke. Med bistand fra stiftets arkitekt Thomas Meedom-Bæch, Viborg, blev forslagene
gennemgået, og forslaget fra arkitektgruppen Regnbuen, nu Regnbuen-Kontur, blev valgt.
Fra arkitektens overvejelser citeres:
Den renoverede kirkebygning vil tage sit arkitektoniske udspring i det bedste i den
nuværende bygning. Der vil således ikke være tale om en helt ny kirke, men om en
kirke, som stadig har sine rødder i sin oprindelige form.
Generelt ønsker vi, at kirken i sin fremtidige arkitektur udtrykker ærlighed og
enkelhed, befriet for effektjageri og overdreven brug af tidsbestemte modeluner. Vi
ønsker varige kvaliteter og ønsker derfor, at kirken også om 100 år vil fremstå som en
bygning med høj arkitektonisk værdi. Det vil være en stor styrke.
Kirkerummet bliver et sakralt, lyst og stort rum. Enkelt i sit udtryk og hvor lysindfaldet i alterpartiet
og det sydvendte filigranvinduesparti vil forandre rummet afhængig af årstid, tid på dagen og
vejrliget. Rummet vil fremstå lyst og let, karakteristisk for nordisk modernisme.
I det daglige vil hovedskibet været møbleret med faste bænke, samt sideskibene omkring
alterpartiet med løse stole. Den øvrige del af sideskibene anvendes som fordelingsareal og
ekspansionsareal. Herved kan rummet tilpasses anvendelsen, og der gives gode muligheder for
forskellig brug af rummet året igennem. Der vil i det daglige være ca. 200 pladser med mulighed
for at udvide til knap 400 pladser.
I de omkringliggende lokaler er der lagt vægt på forbedrede samværsarealer lige uden for
kirkerummet og på tidssvarende toiletfaciliteter. Vi får et lyst og stort mødelokale ved siden af et
undervisningslokale, som kan slås sammen til eet stort rum. Mødelokalet er desuden placeret lige
ved siden af et stort moderne køkken med gode muligheder for kirketjenernes arbejde og de
frivilliges samarbejde og samvær omkring opgaverne. Til det daglige arbejde får kirketjenerne og
organisten desuden fine kontorfaciliteter. Derudover er der i ombygningen lagt stor vægt på gode
depotmuligheder, som vil kunne mærkes i det daglige.

Planlægning og projektering
Projektet blev af økonomiske årsager udsat nogle år, men i 2013 besluttede menighedsrådet at
tage fat igen. Man enedes om at arbejde videre med det oprindelige forslag, tog igen kontakt til
arkitektfirmaet, og påbegyndte behandlingen af projektet i det kirkelige system.
Det færdige projektforslag blev godkendt af Kirkeministeriet og Viborg Stiftsøvrighed februar
2016.
Efter detailprojektering og udsendelse i licitation i december 2016 påbegyndtes ombygningen i
marts 2017. Den samlede byggeperiode forventes at vare 14 måneder, sådan at vi kan flytte ind i
maj 2018 og indvie kirken pinsemorgen d. 20. maj 2018.
Opførelse af byggeriet
Egeris Kirke er ombygget med bistand fra følgende hovedvirksomheder:
Arkitektur og totalrådgivning

Ingeniør
Entreprenører:
Murer- og tømrerentreprise
Installationsentreprise
Malerentreprise

Arkitekt Anders Bové Christensen, Aarhus
Arkitekt Mia Hartelius-Haaning, Aarhus
Regnbuen-Kontur arkitekter k/s, Aarhus
Viggo Madsen, Højbjerg
Ginnerup A/S, Skive
Børge Hansen A/S, Højslev
TBS A/S, Skive

Orgelets nedtagning blev varetaget af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri, Horsens

Prisen på byggeriet er ifølge budgettet pr. 20.10.2015
Kr. 31.425.328 fordelt på følgende hovedposter:
Udgifter til entreprenører
2 klokker og ringeanlæg
Orgel, nedtagning, flytning og opsætning
Inventar til kirken
Totalrådgivning
Øvrige udgifter
Indeksregulering ca. 4%

21.656.068 kr.
625.000 kr.
437.500 kr.
2.193.750 kr.
4.473.095 kr.
706.250 kr.
1.333.665 kr.

Egeris Kirkes historie
Søndag d.16.oktober 1960 indviedes Skive Søndre Kirke, som ved sogneudskillelsen d. 1.april 1974
kom til at hedde Egeris Kirke og sognet fik samme navn. Egeris sogn dækker de 3 gamle områder
Brårup, Bilstrup og Egeris.
Allerede i 1930'erne var de første skridt taget til at få rejst en kirke. Dengang talte man om, at den
skulle ligge i Brårup. Det var formanden for afholdsforeningen i Brårup, husmand Kristen Munk, og
lærer J.K. Simonsen, der søgte at skabe interesse for at få rejst en kirke i den sydlige del af Skive
sogn. Udviklingen i området medførte, at man opgav denne placering, jorden blev solgt og
pengene tilgik byggefondet for kirken.
I mange år lå planerne stille, selvom der i årene 1936-38 foregik en del prædikentjenester i
skiftevis Brårup og Egeris forsamlingshuse. I 1951 blev der købt et orgel til brug ved disse
tjenester, og der ansattes både kordegn (viceskoleinspektør A. Jensen) og organist (Inge Marie
Olesen). Disse gudstjenester blev grundlaget for et stærkere ønske om en selvstændig kirke.
Fra kort før krigens slutning gik der en indsamlingsbølge i gang, som ikke alene folk i Brårup, Egeris
og Bilstrup tog del i, idet hele byen var med. Husindsamlinger, basarer og foredragsaftener og
meget mere blev arrangeret.
Ved udgangen af 1952 var der møde mellem kirkeudvalget, hvis formand var pastor Herluf
Hegnsvad og Skive Menighedsråd, hvor hotelejer J.P. Jensen, var formand. Der nedsattes en
kirkekomité med J.P. Jensen som formand og malermester Willy Jakobsen, Brårup, som sekretær.
Efter et års tid var man så vidt, at der forhandledes om hvilken arkitekt, der skulle løse opgaven
med at tegne kirken. Komitémedlemmer rejste til København og så på moderne kirkebyggeri, og
man enedes om at bede arkitekt Holger Jensen udarbejde en tegning til kirken.
Skive Kommune lavede byplan for området syd for Karup Å og skænkede grunden, hvorpå kirken
nu ligger, til den nye kirke i Skive Søndre distrikt. Desværre opstod der nu problemer med
byggetilladelsen, men efter at have sikret sig hos kirkeminister Bodil Koch og skivekredsens
folketingsmænd dommer Lorenzen, minister Bertel Dahlgaard og Axel Ivan Pedersen, gik der igen
gang i planerne. Den 6.december 1958 var der licitation på arbejdet. Det var den første milepæl i
kirkens historie.
Efter en hel del dramatiske tildragelser omkring den daværende biskop over Viborg Stift, Chr.
Baun, der ikke ville have tilsyn med det daværende Skive Sogn pga. ansættelsen af en kvindelig
præst, Helga Jensen, blev der afholdt indvielse af Egeris Kirke, søndag d.16.oktober 1960. Det var
biskop Erik Jensen, Ålborg, der nu fik tilsyn med sognet og som også foretog den festlige indvielse.
Den umiddelbare følge af, at Skive Søndre Kirke blev færdig og indviet, var valg af et
menighedsråd. Det fandt sted den 15.februar 1961. Ved konstitueringen valgtes malermester
Willy Jakobsen, der havde været sekretær for det lokale udvalg under kirkekomiteen gennem
mange år, som rådets første formand.
Med færdiggørelsen af kirken var der også skabt mulighed for at lægge menighedslivet i nye
rammer. Heraf fulgte, at gudstjenesterne hver søndag blev holdt på skift af byens fire præster
indtil præsteskifterne i 1968-70.

Den 1.april 1974 blev Egeris sogn en kendsgerning, og da var indbyggertallet oppe over 6000. På
dette tidspunkt blev der oprettet endnu en præstestilling ved kirken. I en lang årrække afholdtes
der desuden en månedlig gudstjeneste i det som kaldtes Dalgas Kirkesal, på Skive Seminarium.
I begyndelsen af 70'erne viste menighedslokalerne sig for små, så det blev nødvendigt at udvide
kirkebygningen. Et sideskib og et nyt mødelokale føjedes i 1975/76 til syd for kirkerummet,
lokalerne kan anvendes sammen eller hver for sig. Samtidig ændredes alterpartiet, og det
forgyldte kors, som havde stået op ad vestmuren, rykkedes frem i rummet til en position, der
svarer til korbuekrucifiksernes placering i de gamle kirker. Arkitekt Holger Jensen fulgte i arbejdet
med denne opgave skitser, der allerede havde været fremme ved den første planlægning af
byggeriet.
Kirkegården
Efter kirkeindvielsen i 1960 havde man ret hurtigt anlagt gravpladser på en del af
kirkegårdsarealet, men den største del blev dog beplantet med skovtræer. En hastig vækst i
urnebegravelser i årene omkring 1970 sammenholdt med udsigten til, at de anlagte gravpladser
kun ville række få år endnu, gjorde det nødvendigt at inddrage et større stykke af
kirkegårdsjorden. I dag fremtræder Egeris Kirkegaard på smukkeste vis som en skovkirkegård, der
dog også indeholder helt traditionelt anlagte gravsteder.
Udsmykningen og omgivelserne
Hen over årene er en lang række større og mindre ændringer sket, hvad angår kirkens udseende
og udsmykning. En udsmykningsfond bekostede kort før jul 1979, at de daværende
rispapirslamper blev udskiftet med 51 messingpendler, ophængt i grupper, og tegnet af Holger
Jensen.
Den 13.9 1981 fik Egeris Kirke som gave en model af linjeskibet Fredericus Quartus. Giveren var
Thorkild Christensen, Egeris, der brugte ca. 1000 arbejdstimer på at fremstille skibsmodellen, der
nu hænger og minder om, at i kirkens store skib sejler den kristne menighed hen over det store
verdenshav, mod himlens trygge havn.
I april 1983 ophængtes Inge Millings altertæppe, der er inspireret af de fire årstider og naturen
omkring sognets grænse mod vest, hvor den nedgående sol stråler over ådalen. Rækken af små
firkanter under billedet skildrer gennem de liturgiske farver årets gang i kirken begyndende til
venstre med kirkeårets nytårsdag: 1. søndag i advent. Oven over feltet for juledag ses på himlen
en stor og klar stjerne: Betlehemsstjernen, der også skinner for folk i Danmark.
Et lille krucifiks i røgfarvet træ hænger over hoveddøren. Det er tilvirket og skænket af Folmer
Christensen, Lyngtoften i Brårup. En af de mindre, men meget markante ændringer, er at man i de
senere år stort set har udskiftet kirkens fletstole med stole i en ceriserød farve.
Endelig er der så sent som i 1999 lavet en hel ny kirkeplads, der skaber et lyst og venligt åbent rum
i forhold til resten af Egeris Torv og som alligevel skaber ro omkring de kirkelige handlinger.
Samtidig med kirkepladsen blev der bygget ny præstegård bag den gamle, som i dag bruges som
sognehus.

Egeris Sogn i tal 2017
Egeris sogn er bredt sammensat af ældre og nybyggede parcelhuskvarterer samt socialt
boligbyggeri med Egeris Torv som centrum. Sognet består ifølge www.sogn.dk’s nyeste optælling
af
Antal folkekirkemedlemmer:
5.839
Antal indbyggere:
6.987
Antal fødte:
61
Antal døde:
70
Antal døbte:
41
Antal konfirmerede:
73
Antal kirkelige vielser:
5
Antal kirkelige velsignelser:
1
Antal kirkelige begravelser blandt sognets døde: 67
Sognet har stor tradition for frivillighed og et aktivt kirkeliv. Vi forsøger i vores aktiviteter at
tilgodese alle aldre, grupper og livssituationer, og håber med de nye rammer at fortsætte og
udvikle kirkelivet.
Sognet blev i 2014 sammenlagt med nabosognet Estvad-Rønbjerg i et pastorat. I samme ombæring
blev det fastlagt, at provstiets provst fremover er hjemmehørende her i Egeris. Det giver en
normering på en fuldtidsansat præst, som er bosiddende i Egeris lige bagved Sognehuset Kirke Allé
111 A, en halvtidsansat præst som er bosiddende i Estvad præstegård og så provsten, som lægger
halv tid i sognet og er bosiddende i præsteboligen på Bilstrupparken 3.
Nuværende aktiviteter
Gudstjenester
Vores hovedgudstjenester er søn- og helligdagenes gudstjenester.
Vi har derudover 8 årlige musikgudstjenester, stillegudstjenester (i Rønbjerg Kirke) hen over
vinteren, natkirke hver måned (i Estvad og Egeris Kirker), en rhododendrongudstjeneste i juni ude
på kirkegården, en Helligtrekongersvandring i januar i samarbejde med Estvad-Rønbjerg sogn,
familiegudstjenester: BUSK-gudstjeneste i oktober, fastelavnsgudstjeneste i foråret og Påske for
børn Palmesøndag. 2. pinsedag deltager vi i Pinse i Anlægget, som er en friluftsgudstjeneste fælles
for de to Skive-Salling-provstier. Til jul fejres desuden en række gudstjenester med børn fra
dagplejen og børnehaverne, skolebørnene og unge fra institutioner i sognet. På det nærliggende
plejecenter Gammelgaard fejrer vi gudstjeneste 2 gange om måneden. Rettet mod børn og unge
er der tillige særlige gudstjenester, se under andre punkter nedenfor.
Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud rettet mod små børn under 1 år og deres forældre. Forløbet strækker
sig over ca. 10 formiddage og ledes af kirke- og kulturmedarbejderen. Formålet er at give børnene
og deres forældre en intens stund i kirkerummet, og at gøre dem fortrolige med kirkerummet og
nye og gamle salmer.

Dåbsjubilæum
Vi inviterer til dåbsjubilæum 6 år efter dåben. Det er en lille gudstjeneste med fortælling, salmer,
bevægelse og bøn.
Kirkekor
Kirkens organist driver et børnekor, hvor der i øjeblikket synger 25 piger. De medvirker ved
gudstjenester året igennem og giver desuden koncerter.
Minikonfirmander
3. årgangs børn på sognets to skoler tilbydes et minikonfirmandforløb på 10 gange undervisning af
kirke- og kulturmedarbejderen og en præst. Forløbet slutter med en gudstjeneste og spisning
sammen med deres familier. Vi har 3-4 hold hvert år.
Konfirmander
7. årgangs børn på sognets overbygningsskole, Brårup Skole, tilbydes undervisning op til
konfirmationerne i april og maj. De undervises af præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen, og
vi har typisk 4 hold konfirmander og 2 hold specialkonfirmander.
Skole-kirkesamarbejde
Vi har jævnligt projekter med skolerne, hvor vi bruges som ressourcepersoner, og hvor kirkens
rum udnyttes til aktiviteter, udstilling af værker eller koncert.
Samtalegruppe for skilsmissebørn
En af præsterne har særligt fokus på at lede samtalegrupper for skilsmissebørn. De tilbydes forløb
på 6-8 gange, hvor vi mødes i grupper.
Ulvetime
I samarbejde med Skive KFUM & KFUK drives Ulvetimerne. Det er 8 gange hen over vinteren,
torsdag fra 17-19, hvor familier mødes til aktiviteter, fællesspisning og afslutning. Maden laves af
et hold frivillige og tilbydes for et lille beløb. Vi samles ca. 40 hver gang for tiden.
Sogneaftener
Et antal gange indbydes til foredrag for hele sognet. Vi har i øjeblikket 2 arrangementer om året,
som vi fremover vil prøve at målrette i højere grad til de 40-60 årige. Vi samles i gennemsnit 40 til
disse arrangementer.
Sang og seniorliv med udflugt
2. tirsdag i måneden undtagen juni og juli er der Sang og seniorliv, som tidligere hed ældremøde,
hvor vi efter en stund med fællessang i kirken, kaffe med brød og lagkage får besøg af en
spændende foredragsholder. Kaffen står en flok frivillige kaffedamer for. Vi samles ca. 50 hver
gang. I juni drager ca. 80 på udflugt.

Syng sammen aftener og frivilligt voksenkor
Kirkens organist samler en flok til syng-sammen-aftener hen over året, hvor der synges fra
højskolesangbog og salmebog. Til påske inviteres alle interesserede til at være med i et frivilligt
voksenkor, som medvirker påskedag til gudstjenesten.
Koncerter
I løbet af året arrangeres et par koncerter i kirkens rum.
Højskoleformiddage
Den første fredag i måneden er der Højskoleformiddag i Sognehuset. Vi begynder med kaffe og
rundstykker, og derefter er det tid til et foredrag ved en gæst udefra, ved kirke- og
kulturmedarbejderen eller ved en af sognets præster. Vi er godt 40 disse formiddage.
Mændenes mødested
Hver anden tirsdag er der Mændenes Mødested i Sognehuset, hvor mænd over 65 mødes og selv
lægger programmet, som er alt fra virksomhedsbesøg, små oplæg fra indbudte, til gange med god
tid til snak og kaffe. Dette arrangeres i samarbejde med Skive Kommune.
Kirkemarked
Hvert andet år i august arrangeres kirkemarked i samarbejde med Danmission. I løbet af vinteren
forberedes markedet. Der produceres ting, vi kan sælge, vi indsamler gevinster og hele
overskuddet går til et projekt i Danmission. På dagen er der boder, evt. cykelløb, gudstjeneste og
café på kirkepladsen.
Sogneindsamling
Anden søndag i marts samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp ved Sogneindsamlingen. Et udvalg
forbereder dagen, og vi samler omkring 25.000 kr. ind som husstandsindsamling.
Sognets Dagligstue
Fra kirken er også udgået den aktivitet, der hedder Sognets Dagligstue. Nu holder den til i egne
lokaler på Brårupvej, har egen bestyrelse og drift. Det er et tilbud om samvær, kaffe og kage samt
forskellige aktiviteter hver mandag, onsdag og fredag eftermiddag. Et stort hold frivillige hjælper
til.
I øvrigt
Hertil kommer for præsternes vedkommende naturligvis husbesøg og samtaler i det hele taget, og
for alle ansatte vielser, bisættelser, begravelser og dåbsgudstjenester.
Sognehuset lånes ud til Anonyme Alkoholikere hver mandag og til områdets sundhedsplejersker
første tirsdag hver måned.

Egeris kirkes klokker
Udover de bundne inskriptioner er der frihed til at vælge en tekst.
Den gamle klokke har inskriptionen:
KLOKKE, KIM FOR LAND OG BY,
MELD OM NÅDE STOR OG NY!
Den nye klokke får inskriptionen:
KLOKKE, RING I ALLE SIND,
LIV OG LYS OG GLÆDE IND!
Det var vigtigt for os, at de to inskriptioner passede sammen, og at ordene passer til sognet. Vi har
derfor til den nye klokke valgt en ganske enkel og ligefrem sætning. N.F.S. Grundtvig har i flere
salmer brugt netop disse ord sammen: liv og lys og glæde.
Egeris kirkes kors
Korset stod fra begyndelsen op ad bagvæggen mod vest, men flyttedes i 1976 i forbindelse med
ombygningen længere ud på gulvet foran døbefonten. I 2009 var bladguldet så nedslidt, at man
kontaktede den lokale kunstner Javier Paños, som beklædte korset med mosaiksten. Det er lavet
ud fra salmelinjen: Livstræet skyde af korsets rod, DDS 291, vers 5. Ved ombygningen i 2017 har
korset fået plads ude på kirkegården for enden af hovedstien mod vest.
Altertæppet
I 1980 indledte menighedsrådet arbejdet med at få lavet et altertæppe. Den lokale væver Inge
Milling vævede det trefløjede billedtæppe ud fra overskriften ”Årets gang ved Karup Å”. Tæppet
blev hængt op i foråret 1983. Det vil også få plads i den ombyggede kirke, dog ikke som
alterbillede.
Messehageler
I januar 2000 indledte menighedsrådet arbejdet med at få lavet to messehageler til kirken. Den
lokale brodøse Inga Kilde syede to messehageler, en i hvid og en i grøn med motiver fra naturen,
kornaks, dråber, grene og blade. Kirken råder også over en grøn stola.

Præsteliste
1951-1962

Pastor H. R. H. Hegnsvad

1960-1968

Pastor Helga Jensen

1969-1986

Pastor Aage Schiøler

1970-1982

Pastor Gunner Lund-Sørensen

1979-2000

Pastor Erik Ulrik-Nielsen

1986-1997

Pastor Arne Bidstrup

1997-2013

Pastor Jørgen Frost

2000-

Provst Betty Grønne Ahrenfeldt (provst fra 2008)

2008-

Pastor Birgitte Refshauge Kjær (delt med Estvad-Rønbjerg sogn fra 2008-2014,
derefter fuldtid i Egeris)

2014-

Pastor Anita Engberg (delt med Estvad-Rønbjerg sogn)

