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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 80 40 / bgah@km.dk
Træffetid: onsdag 12.00 - 13.00,
torsdag 17.00-18.00 eller efter aftale.
Mandag fri.
Jørgen Frost,
Frost sognepræst, kirkebogsfører
Kirke Allé 111A, 7800 Skive
Tlf. 97 52 03 98 / jofr@km.dk
Træffetid: tirsdag, onsdag, fredag
11.30 - 12.30 torsdag 17.00 - 18.00
eller efter aftale. Mandag fri.
Birgitte Refshauge Kjær,
Kjær sognepræst
Træffes efter aftale. Tlf. 97 53 40 06
bkrk@km.dk Mandag fri.
Heidi Reigstad Rasmussen
Sognemedhjælper (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 97522748/20273448
sognehuset@egeriskirke.dk

Kirkekontoret
Kordegn Jens Pedersen
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-18
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige
16-18
Menighedsrådets formand
Knud Høgh Madsen
Hjaltesvej 43, Skive. Tlf. 97 52 29 52
karin.knud.madsen@mail.tele.dk
Menighedsrådets kasserer
Poul Vittrup
Pilevænget 29, 7800 Skive
tlf. 97 52 61 71, poul@vittrup.dk

Kristian Bundgaard, kirketjener
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Tlf. 97 54 70 01

Kirkebladets redaktion
Inga Kilde (ansvarshavende)
Kirsten Yde
Heidi R. Rasmussen

Karen Frost, kirketjener
Kirke Allé 111A, 7800 Skive
Tlf. 97 52 03 98

Kirkens Telefon: 97 52 11 03

Ellen Poulsen, organist
Egerishave 27, 7800 Skive
Tlf. 97 52 29 79
Kirkesanger,
Cathrine Støvring Preussler
Kastanievænget 17, 7800 Skive
Tlf. 28 93 71 85
Grethe Gammelby, sognehusvært
Egerishave 53, 7800 Skive
Tlf. 97 52 53 43
Der er menighedsrådsmøde den første
tirsdag i hver måned.

Mail
egeriskirke@gmail.com
Kirkens hjemmeside
www.egeriskirke.dk
Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 29 79 68 05
Åben mandag, onsdag og
fredag.
Deadline for
næste kirkeblad er
tirsdag den 1/5
Forsidebilledet:
Forårsmotiv fra Egeris Kirkegård.

www.egeriskirke.dk
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Tanker om tro
Fastekorset - fra fastelavn til påske.
For nogen tid siden læste jeg om en præst her i landet, der efter en fastelavnsgudstjeneste havde snakket med børnene om, at fastetiden jo er en
forberedelsestid til påske, ligesom vi kender adventstiden som en forberedelsestid til jul. Og i adventstiden har vi en adventskrans. Eet nyt lys tændes
hver søndag på vej imod jul. Hvad nu hvis.....man kunne have noget lignende i fastetiden.........som en hjælp til at huske, at vi er på vej mod påske.
Ved en sådan samtale under gudstjenesten opstod pludselig ideen om Fastekorset. Tænk hvis man kunne have et kors i kirken med 7 lys - eet lys for
hver af gudstjenesterne frem imod Langfredag. I løbet af kort tid var der en
af de unge, der havde tømret et fastekors sammen.
Fastekorset bliver hængt op i kirken hvert år til fastelavn. 1. søndag i fasten
er det første lys blevet tændt - 2. søndag i fasten det andet lys
og så fremdeles - indtil afslutningen på gudstjenesten skærtorsdag aften.
Da tændes det 7. og sidste lys. Fastekorset hjælper virkelig menigheden til
at følge med gennem fasten på vej mod påske.
Og det er et stærkt øjeblik, når det syvende lys tændes som afslutning på
gudstjenesten skærtorsdag aften, fortæller præsten. Ved afslutningen på
gudstjenesten skærtorsdag aften tømmes alterbordet for lys, blomster, alterbøger m.m. En tornekrone lægges på alterbordet som det eneste. Lyset i
kirken dæmpes og slukkes. Og som det sidste tændes det syvende lys. Fastetiden og forberedelsestiden er slut. Nu begynder påsken - med Jesu lidelse, død og opstandelse.
Jeg vil afslutte dette lille stykke med tre vers af en anden
kollega, nemlig Holger Lissner, der i årene 92-96 skrev en
salme, der hedder ”Du tændte i mørket en gnistrende
ild”.
1. Du tændte i mørket en gnistrende ild,
og lyset sprang frem imod natten.
Du piskede havet i hvirvler af storm,
til stjerner og sole og kloder tog form
og fandt deres vej i det vigende rum
uendelig, krum.
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Tanker om tro - fortsat
8. Du bygger din kirke af tvivl og tro,
af kærtegn og længsler og toner,
af ord, der kan synes så små som et frø,
men rummer den kraft, der gir mod til at dø,
og vokser til liv som det Paradistræ,
der giver os læ.
9. Du elsker dit folk til den yderste dag,
og hvem kan da være imod os?
Du styrker vor fod, så vi magter at gå,
og gir os langt mere, end vi kan forstå.
Så kan vi kun synge din trofasthed ud,
du gavmilde Gud!
Med disse ord vil jeg ønske alle en glædelig påske.
Jørgen Frost

Sogneindsamling
Søndag den 4. marts 2012 går vi
igen på gaden og samler ind til Folkekirkens arbejde mod sult blandt verdens fattigste.
Hvis du kan afse et par timer og har
lyst til at deltage i sogneindsamlingen, kan du kontakte Knud Erik Dybdal på tlf. 97 52 35 43 eller pr. mail
på kedybdal@mail.tele.dk

Indsamling til gideonitterne
Ved gudstjenesten den 25. marts vil der være indsamling til gideonitterne.
Deres formål er at udbrede kendskabet til Bibelen, hvilket de gør ved at
uddele Bibler og NT til f.eks. hoteller, hospitaler, plejehjem og fængsler verden over. Et medlem fra Herning-Brandegruppen vil efter prædikenen fortælle kort om gideonitternenes arbejde.

www.egeriskirke.dk
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Sogneaften med Ingrid Hvass
Onsdag den 21. marts kl. 19.30.
19.30
Den fantastiske fortæller, Ingrid
Hvass, kommer til Egeris Kirke
med fortælleforestillingen
”Elsalil” efter Selma Lagerlöfs
roman ”Hr. Arnes Penge”.
Se www.ingridhvass.dk
Fortællingen foregår i kirken og
varer ca. 80 min.
Bagefter er der kaffe i kirkens mødelokale, hvor tilhørerne kan møde Ingrid
Hvass og evt. stille opklarende spørgsmål. Kaffen koster 20,Forestillingen kan ses af alle fra ca. 16 år.

Kirkefrokost og menighedsmøde
Efter gudstjenesten d. 25. marts er der kirkefrokost, og umiddelbart derefter afholder vi vort årlige menighedsmøde.
Menighedsrådet vil berette om året, der er gået, og fortælle om fremtidige
tiltag, og herunder meget gerne høre, hvad menigheden forventer sig af
fremtiden.
Det kommende valg til menighedsrådet til efteråret er et aktuelt emne.
Mød op, giv jeres meninger til kende og sæt præg på fremtiden. Alle er velkomne.
På godt gensyn. Menighedsrådet

Pinse i anlægget
”Lad os bære hjertet frem” er temaet
for den fælles friluftsgudstjeneste for
Skive og Salling provsti. Den afholdes
i Skive Anlæg 2. Pinsedag kl. 11.00.
Vi satser på strålende vejr, god stemning og mange mennesker.
Medbring selv noget at sidde på og syng med af hjertens lyst. Ved gudstjenesten medvirker bl.a. et til lejligheden sammensat gospelkor under ledelse
af Ole Jørgensen.
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Kirkens Korshær
Skive storkreds holder møde tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.30
i Egeris Kirkes mødelokale.
Ingeborg Lomholt fortæller om sine 31 år som organist og korleder i
Horsens Statsfængsel. I modsætning til samfundets fordømmelse af barske
forbrydere bag tremmer, har hun mødt dem med tillid og menneskelig varme.
Musik og sang har været hendes indgangsvinkel til fangerne, og samtidig skulle der være plads til at tale med
den enkelte. Midt i et system, der konstant overvåger og
kontrollerer, bliver musikken som et åndehul, hvorigennem fangernes kreative og følsomme sider kommer frem.

Generalforsamling i Sognets Dagligstue
Torsdag den 12. april kl. 19.30
afholder Sognets Dagligstue generalforsamling
i Egeris Kirkes mødelokale.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Pinsedag er kirkens fødselsdag...
… og det vil vi fejre!!
På Pinsedag fik disciplene en ny identitet. Efter at have følt sig forladte og
forskræmte fyldtes de med et af Guds ånd, der tændte deres livsmod på ny
og begejstrede dem. De, der havde tiet stille og været bange lige siden Jesus for til himmels, blev nu fyldt af glæde og trang til at fortælle andre om
Guds søn. Folk troede, de havde drukket vin fra morgenstunden af, men de
var ikke fulde af andet end Gud selv. Lige der gik de fra at være en flok forskræmte enkeltpersoner til at blive den første generation i den kirke, som
vi, 2.000 år senere, også tilhører. Og dermed blev pinsedag kirkens fødselsdag, en fødselsdag for og med alle, der danner kirke, til enhver tid. Det vil vi
markere med en festlig gudstjeneste, og bagefter serverer vi naturligvis
fødselsdagskage og kaffe, forhåbentligt udenfor i det gode vejr.
Betty Grønne Ahrenfeldt

www.egeriskirke.dk
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Ældreudflugt fra Egeris Kirke
Tirsdag den 12. juni 2011 tager vi på udflugt.
På ældremødet den 8. maj vil det blive bekendtgjort,
hvor udflugten går hen.
I lighed med sidste år vil der være tilmelding og betaling
inden udflugten. Derved sikrer vi os, at der er plads til
alle i busserne.
Udflugten koster 100,- (i tilfælde af sygdom tilbagebetales pengene).
Betalingen kan ske i kirken på følgende dage:
Tirsdag den 8. maj fra 16.30-17.30 (efter ældremødet)
Søndag den 13. maj fra 11.30-12.30 (efter gudstjenesten)
Hilsen Ældreudvalget

Pilgrimsvandrerne
under ledelse af Ulla Kobberup fra Viborg Pilgrimscentrum kommer igen
omkring Egeris. De ankommer Kristi Himmelfartsdag d. 17. maj sidst på
eftermiddagen og overnatter i sognehuset. Den næste morgen går de videre til Dommerby Kirke. Fra en folder om pilgrimsvandring citerer jeg:
”den førte vandrings tryghed og fællesskab, fra kirke til kirke, bringer mennesker sammen på tværs af fysiske grænser og sogneskel, og alle de andre
mere usynlige grænser, der er med til at skille os ad.
Vi håber også, de lange vandringer i den smukke danske sommer, vil give
en ny årvågenhed og opmærksomhed på sig selv og livet omkring én i verden, som åbner for den store taknemmelighed og glæde over livet, som
pilgrimme ofte føler. Enkelhed og nøjsomhed er en væsentlig del af vandringen og giver følelsen af styrke og robusthed, som vi også længes efter, midt
i hverdagens ræs”.
Morgenandagt fredag d. 18. maj kl. 9 i Egeris Kirke,
hvor alle er velkomne til at deltage.
Hvis man har lyst til og mulighed for det, - hvilket jeg hermed gerne vil
opfordre til - kan man møde op til morgenandagten kl. 9 og gå med til Dommerby Kirke, så vi følger pilgrimsvandrerne på vej. Der bliver afgang fra
Egeris Kirke kl. 9.30. Vi siger farvel til hinanden ved Dommerby Kirke, inden vi så går hjem igen.
JF
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Julehjælp 2012
Skive Menighedshjælp vil gerne ad denne vej sende en stor tak for de mange bidrag, som er modtaget til årets julehjælp.
Det har gjort det muligt at hjælpe 196 personer med en gave.
Følgende har betænkt os med et bidrag:
Dipak
L. C. Auto og karosseri
Hancock Bryggerierne
Mr. X
Røde Kors, Skive Afd.
Centraltrykkeriet
Salling Bank
Soroptimisterne, Skive
Lion’s Club, Skive
Karla Pedersen
Kvickly, Skive
Jørgen Knudsen
Kirsten Andersen

kr. 1.000,kr. 500,kr. 500,kr. 100,kr. 5.000,kr. 500,kr. 1.000,kr. 5.000,kr.10.000,kr. 100,kr. 2.000,kr. 100,kr. 100,-

John Andersen
Søsterloge Dr. Dagmar
Skive Folkeblad’s Fond
Skive Kirkes børnekor
Loge Erik Holst
Bodil Emtkjær
Sparbank’s Gavefond
Skive Y’mens Klub
Skive Inner Wheel klub
Zumbainstruktørerne
Kaj E. Christiansen
Indsamlet i kirkerne
Anonyme bidrag

kr. 500,kr. 2.500,kr. 2.500,kr. 500,kr. 2.000,kr. 300,kr. 500,kr. 3.000,kr. 3.000,kr. 2.539,50
kr. 200,kr. 4.639,50
kr.19.681,-

...til det store gospelkor, som skal synge ved pinsegudstjensten i Skive Anlæg mandag den 28. maj.
For femte år i træk arrangerer sognene i Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg for alle interesserede. Temaet er i år ”Lad
Lad os bære hjertet frem”,
og grundtonen bliver gospel blandet med danske salmer.
Vi vil gerne lave et stort og festligt gospelkor til lejligheden og har derfor allieret os med gospel- og musicalsanger samt dirigent for Gospel D’Light Ole Jørgensen.
Jørgensen
Ole Jørgensen vil stå for fire øveaftner for alle, der har lyst til at synge i det
store gospelkor.
Vi vil gerne invitere dig til at være med i gospelkoret. Kom og deltag i mindst
tre af øveaftnerne. Vi øver i Skive Sognegård, Reberbanen 19, kl. 19 - ca.
21.30 på følgende datoer: onsdag d. 9/5, mandag 14/5, mandag 21/5 og
torsdag 24/5.
Forhåndstilmelding til koret samt spørgsmål, kontakt sognemedhjælper
Heidi R. Rasmussen, Egeris sognehuset@egeriskirke.dk eller 97 52 27 48.
Oplys hvilken stemme du synger.

www.egeriskirke.dk
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Konfirmandevent i Viborg den 1. februar
Onsdag den 1. februar drog alle konfirmander fra Egeris, Estvad og Rønbjerg samt præster, sognemedhjælper og frivillige hjælpere på udflugt til
Viborg.
Vi startede dagen med freestylegudstjeneste i Viborg Domkirke. Derefter
drog vi i samlet flok til Tinghallen, hvor den stod på stand-up med Anders
Kofoed Pedersen, hvis budskab er: ”Der er ingen som dig, der er ingen, der
er bedre til at være dig, og alle mennesker har lige stor værdi”.

Ny folder i salmebogen
Der vil inden for de nærmeste uger blive sat en folder ind i alle kirkens salmebøger. Folderen hedder: ”Gudstjenestens forløb i Egeris kirke” og er
tænkt som en vejledning for kirkegængerne.
Menighedsrådet

Sæt X i kalenderen
Torsdag den 7. juni kl. 19.00 holder vi friluftsgudstjeneste på kirkegården
inden rhododendronbuskene skæres ned. Efter gudstjenesten serveres der
ost og rødvin samt kaffe i kirkens mødelokale.
JF
Sogneaften. Torsdag den 20. september kl. 19.30.
Caspar Koch, som er skuespiller, kommer til Egeris Kirke med ”Paulus”,
som er et foredrag med ”spillede uddrag af brevene og Apostlenes gerninger”. Se evt. www.ckoch.dk.
Der er kaffepause ca. midt i forestillingen, som varer 2 timer.
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Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag d. 13. marts kl. 14.30
I kirken taler Birgitte Kjær og efter kaffen er der sang
og musik ved Birgitte og Torben Kjær.
Tirsdag d. 10. april kl. 14.30
Betty Grønne Ahrenfeldt taler i kirken, og Rigmor Gade
vil efter kaffen fortælle om Jeppe Aakjærs
”Hyrdedrengen”.
Tirsdag d. 8. maj kl. 14.30
I kirken taler Jørgen Frost, og efter kaffen vil tidligere
skoleinspektør Samuel Frederiksen, Hvalpsund, underholde i ord og toner over emnet ”Bevar din arv”.

Fyraftensgudstjeneste
Onsdag d. 28. marts kl. 16.30 v. Betty G. Ahrenfeldt
Onsdag d. 25. april kl. 16.30 v. Birgitte R. Kjær

Påskekoncert i Egeris Kirke
Palmesøndag d. 1. april kl. 19.30
Medvirkende:
Lars Thodberg Bertelsen, sang
Mette Marie Nielsen, tværfløjte
Ellen Poulsen, orgel
Sang og musik af bl.a. César Franck,
J.S.Bach og G.F.Händel ("Messias")
Gratis adgang.

www.egeriskirke.dk
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Begravede/bisatte - fortsat

18.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
25.11.2011

11.02.2012

25.11.2011
26.11.2011
29.11.2011
03.12.2011
17.12.2011
22.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
06.01.2012
14.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
27.01.2012
28.01.2012

Edith Irene Nielsen
Kjeld Østergaard
Magnus Andersen
Jane Pia Torpdahl
Laursen
Richard Andreas
Hundahl
Henning Marinus
Christensen
Pearl Evelyn
Woidemann
Peter Johan Nielsen
Krista Irene Jensen
Børge Pedersen
Villy Kristensen
Knud Erik Simonsen
Constantin Poenaru
Yrsa Anita Nørgaard
Kvistgaard
Svend Holmfred
Gunnar Lauridsen
Høy
Marie Bonde
Johansen
Esther Gammelgaard
Nielsen

11.02.2012

Inger Lise Jensen
Svejgaard
Hilda Ginnerup
Christensen

Døbte
27.11.2011
27.11.2011
04.12.2011
26.12.2011
15.01.2012
15.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
03.02.2012
17.02.2012

William Kvistgaard Bak
William Salholt
Dyhrberg
Sif Stavnsgaard
Rosenstrøm
Helena Ruth Jorgensen
Simon Torp Lajgaard
Mynte Mølgaard Walløe
August Johansen
Aggerholm
Tristan Færch Stanley
Sørensen
Emilie Louise Andersen
Ronni Balshøj Knudsen

GudstjenesteKalender

Onsdag d. 29. februar, Fyraftensgudstjeneste
16.30 Jørgen Frost

Søndag d. 22. april, 2.s.e.påske,
10.00 Konfirmation, Jeppe Jensen

Søndag d. 4. marts, 2.s.i fasten
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt

Onsdag d. 25. april, fyraftensgudstjeneste
16.30 Birgitte Refshauge Kjær

Søndag d. 11. marts, 3.s. i fasten
10.00 Jørgen Frost
Kirketaxa

Søndag d. 29. april, 3.s.e.påske,
9.00 Konfirmation, Birgitte R. Kjær
11.00 Konfirmation, Birgitte R. Kjær

Søndag d. 18. marts, Midfaste
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt

Bededag d. 4. maj
9.00 Konfirmation, Jørgen Frost
11.00 Konfirmation, Jørgen Frost

Søndag d. 25. marts, Mariæ Bebudelse
10.00 Jørgen Frost.
* Kirkefrokost og menighedsmøde

Søndag d. 6. maj, 4.s.e. påske,
10.00 Konfirmation, Betty Grønne
Ahrenfeldt

Onsdag d. 28. marts, fyraftensgudstjeneste
16.30 Betty Grønne Ahrenfeldt

Søndag d. 13. maj, 5.s.e. påske,
10.00 Jørgen Frost

Palmesøndag, d. 1. april
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt

Kristi Himmelfartsdag d. 17. maj
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt

Skærtorsdag, d. 5. april
10.00 Jørgen Frost

Fredag d. 18. maj Morgenandagt
9.00 Jørgen Frost - se side 7 i bladet.

Langfredag, d. 6. april,
liturgisk gudstjeneste
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt

Søndag d. 20. maj, 6.s.e.påske
10.00 Jørgen Frost

Påskedag, d. 8. april
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt
* Kirketaxa
2. Påskedag, d. 9. april
10.00 Jørgen Frost
Søndag d. 15. april, 1.s.e påske,
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt

Pinsedag d. 27. maj
10.00 Betty Grønne Ahrenfeldt
Fødselsdagskaffe
* Kirketaxa
2.pinsedag, d. 28. maj
11.00 Fælles gudstjeneste
i Skive Anlæg

* Indsamling i kirken

