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Kontakt
Provst
Betty Grønne Ahrenfeldt
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 3053 7667 | bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst, kbf
Birgitte Refshauge Kjær
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111a, 7800 Skive
Tlf. 2124 3602 | bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst
Anita Engberg
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 4037 3428 | ael@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Kirke- og kulturmedarbejder
(webmaster)
Heidi Reigstad Rasmussen
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111b, 7800 Skive
Tlf. 2128 3650 | sognehuset@egeriskirke.dk
Kirketjenere
Kristian Bundgaard
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 2467 7301
Mona Bruun-Sørensen
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 9744 1242
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Organist
Tove Kjær
Tlf. 2148 3634 | kjaer.tove@gmail.com
Kirken
Tlf. 2124 3605 | egeriskirke@gmail.com
www.egeriskirke.dk
Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, 7800 Skive
Tlf. 9752 8282 | yde@fiberpost.dk
Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 SKive
Tlf. 9752 3939

Kirkekontoret
Reberbanen 19, 7800 Skive
Tlf. 9752 0146 | skive.sogn@km.dk
Man.-ons. fre. 9-13
Torsdag 13-17
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Anders Christensen
Reberbanen 19 7800 Skive
Tlf. 9752 0644
Man.-fre. 9-13 og tors. tillige 16-18
Kirketaxa
Bestiling på 9752 4700 el. 7025 2525
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr måned

Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 2979 6805
Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen
og Heidi R. Rasmussen

Der er menighedsrådsmøde
den sidste tirsdag i hver måned.
Undt. juli og dec.
KL. 16.30 i Egeris Sognehus

Deadline for næste kirkeblad 1/11 2018

Forsidebillede:
Heidi R. Rasmussen

FRA AT VÆRE EFTERLADT

TIL AT BLIVE EFTERLEVENDE
Du skal sørge, skriver filosoffen og teologen Søren Kierkegaard i sin bog Kjerlighedens Gjerninger fra 1847. For sorgen er sund, ikke syg. Den er ikke noget, vi skal kureres fra.
Sorg er et vilkår i livet, ikke en lidelse vi skal af med. Sorg er
kærlighed, vi nu ikke kan give til den, vi allerhelst vil give
den til. Derfor skal vi sørge, når mennesker vi har elsket,
holdt af, vandret sammen med, dør fra os. Vi skal sørge!
Vi sørger forskelligt. Der er ikke nogen rigtig eller forkert
måde at sørge på. Der er ikke noget bestemt forløb i det,
faser man vil gennemgå for så at komme ud på den anden

Som efterlevende vil savnet af den
kære være noget, man altid bærer
med sig, nu ikke som en tung byrde
på skuldrene, men som en dyrebar
skat i hjertet.

i juni 2018 i Danmark på linje med andre lande har indført
en diagnose, der hedder ’Kompliceret sorg’ eller ’Forlænget sorg’. Mange diskuterer, om det nu også er godt med
endnu en diagnose på noget, der hører menneskelivet til
for os alle sammen. Men diagnosen er kommet for at give
den sørgende et frirum fra familiens forventninger. Fra samfundets krav. Et frirum, hvor man måske omsider kan få lov
at sørge i fred. Og hvor man kan få bedre mulighed for at få
hjælp til at gå fra at være efterladt til at blive efter-LEVENDE.
For det er jo meningen, at man skal blive efterlevende,
så man efterhånden kan vende sig mod fremtiden med
glæde og håb på trods. Som efterlevende vil savnet af den
kære være noget, man altid bærer med sig, nu ikke som en
tung byrde på skuldrene, men som en dyrebar skat i hjertet.
Man kan nå dertil ad forskellige veje. Et nænsomt tålmodigt netværk af gode mennesker, der ikke beder en om at
komme videre, er rigtig godt. Folkekirken har også en del
sorggrupper, ligesom alle præster er til rådighed for samtaler, vandreture, eller hvad man nu finder bedst.
Birgitte R. Kjær - Sognepræst

side og være ”færdig” med at sørge. Det tager altid lang
tid at lære at leve med tabet af et menneske, som fyldte i
livet. Alt der er vigtigt tager tid: Kærlighed tager tid, omsorg
tager tid, sygdom og smerte tager tid, ofte alt for lang tid,
ensomhed tager tid, glæde tager tid, ligesom afsked og
sorg gør det.
Og man kan blive så fortvivlet og savne så vildt, at sorgen
lukker sig om en og bliver invaliderende. Det er derfor, man
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Kirken er åben hver dag!
Hverdagene er så småt begyndt at indfinde sig i Egeris Kirke.
Der kommer rigtig mange besøgende hver dag for at se kirken.
Det er så dejligt, at de, der bor i Egeris, gerne vil vise kirken frem
for familie og venner. At tidligere skibonitter lige kigger ind, når
de er i Skive, og besøgende på kirkegården også kigger indenfor.
Der er allerede aftalt mange besøg i kirken af forskellige grupper.
Vi har holdt gudstjenester, begravelser, bisættelser, dåb og bryllupper i kirken, og det fungerer så fint. Højskoleformiddag, Sang
og seniorliv og andre møder fungerer også fint i mødelokalerne,
og der er god plads i køkkenet.
Vi havde visse udfordringer med teleslyngeanlægget i begyndelsen. Det viste sig, at et kabel var ødelagt under byggeriet, så
efter det endelig blev lokaliseret og istandsat, fungerer det fint.
Lyden bliver bedre og bedre i kirkerummet, og vi regner med at
det bliver helt godt, når orgelet er bygget op igen.
Det oprindelige orgel var indbygget i fyrretræ. Det var med tiden
blevet mørkt, så det er nu blevet malet hvidt udvendigt med en
bordeaux farve bag orgelpiberne.
Der er kommet møbler i dåbsværelset for enden af gangen mod
nord og opslagstavle og info skærm indenfor fordøren.
TAK
Kirkens personale trængte virkelig til at holde sommerferie,
da vi nærmede os juli måned. Det har været et stort stykke

DR GUDSTJENESTER

PÅ TV FRA EGERIS KIRKE

Tirsdag 25. og onsdag 26. september i år kommer Danmarks
Radio TV til Egeris kirke for at optage fire gudstjenester. For at
udnytte ressourcerne så godt som muligt optager man fire
gudstjenester på de to dage. Begge dage kl. 16:30 og kl. 19:00.
Gudstjenesterne bringes de fire søndage i november

VÆR MED SOM MENIGHED

Når der bliver sendt gudstjenester fra Egeris, må kirken gerne
være fyldt med store og velsyngende menigheder, så alle er
velkommen til at være med.
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arbejde at bygge kirken op igen.
Endnu engang tak til de ansatte og menighedsrådet for det
store arbejde I har udført. Vi er alle stolte af resultatet.
Tak til alle grupper og foreninger omkring Egeris Kirke, fordi I
hjalp til med det praktiske inden og under selve indvielsen. Dejligt at have mennesker omkring som byder sig til.
FÆLLESMØDER med Estvad-Rønbjerg menighedsråd.
Et par gange om året har vi holdt møde med menighedsrådet fra
Estvad-Rønbjerg. Vi er i pastorat med Estvad-Rønbjerg og deler
præster med dem. Vore organister spiller også i begge kirker.
På det sidste møde i april blev vi inspireret til nye tiltag af den
nye stiftspræst for diakoni, Steen Andreassen.
KIRKEGÅRDSKAFFE, en ny ide`
Egeris menighedsråd har besluttet, at vi engang imellem, vil tilbyde kaffe/the og et rundstykke til de mennesker der kommer
på kirkegården. Det bliver nok en fredag om måneden mellem
9 og 11.
Skulle du have tid til at hjælpe et par timer en gang imellem så
kontakt venligst Kirsten Yde på tlf 30263582. Vi skal gerne være
to hver gang.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

Man må gerne være med i alle gudstjenesterne. Der er ikke
krav om tøjskifte, vi flytter jer bare lidt rundt på bænkene.
Vil du være en del af menigheden en eller flere gange, skal
du være i kirken forud for hver optagelse kl. 16 og 18:30. Har
du tænkt dig at komme, må du meget gerne melde det til
KK-medarbejder Heidi Rasmussen, så vi får et overblik over
flokken de to dage. Man er naturligvis også velkommen uden
at have meldt sig til.
DR sender gudstjenester på DR K hver søndag kl. 14. Næsten
alle er optaget på forhånd i forskellige kirker rundt i landet,
på hverdage fire ad gangen og viser således de forskellige
måder, der fejres gudstjenester. DR skal ifølge sin public service-forpligtelse afspejle den kristne kulturarv. Det sker bl.a.
gennem dette at sende gudstjenester på DR K og DR 1, samt
højmessetransmissioner hver søndag på P1.

KONCERT MED

SKIVE POSTORKESTER

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 15.00
Skive Postorkester er et af otte postorkestre i Danmark – og
Skive er en af de mindste byer, der har et postorkester. Men
med al den musik, der bliver dyrket i Skive og omegn, skal der
selvfølgelig også være et harmoniorkester som Skive Postorkester, der er sammensat af både messinginstrumenter,
træblæsere og slagtøj.
Orkestret startede oprindeligt i 1955 udelukkende bestående af medlemmer, der var ansat ved Det Danske Postvæsen.
I dag er de 22 medlemmer inden for alle erhverv og alle

aldre. De kommer fra Skive, og også uden for byen. Det mødes en gang om ugen på Skive Musikskole for at spille sammen, under instruktion af dirigent Trine Jensen-Gadegård,
der er uddannet saxofonist fra Det fynske Musikkonservatorium, og underviser i dag på musikskolerne i Skive og Viborg.
Skive Postorkester, der stiller op i flotte røde postuniformer,
spiller et bredt og alsidigt repertoire inden for underholdningsmusik, fra danske sange og salmer, evergreens, swing til
operetter og musicals.
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KIRKELIV
SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 10-11.30
Sjælesorg – hvad er det egentlig? v/ Birgitte Kjær
Vi skal rundt om sjælesorgen. Hvad er det for noget? Hvad er
forskellen på at tale med en psykolog og en præst? For nylig
er der kommet et nyt tilbud, der hedder Sjælesorg på Nettet,
men giver det mening med en anonym samtale med en præst?
Birgitte Kjær har netop afsluttet præsternes grunduddannelse i
sjælesorg.
FREDAG DEN 5. OKTOBER KL. 9.30-14.30 ca.
Udflugt til Kunsten i Aalborg.
Vi tager på den årlige udflugt, som i år går til Kunsten i Aalborg.
Her skal vi bl.a. have en rundvisning i udstillingen ”Møder i mørket” med malerier af Kurt Trampedach. Der vil også blive tid til at
se den øvrige udstilling. Der er begrænset antal pladser.
Af hensyn til transport og forplejning er der bindende tilmelding
med betaling til Kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen
senest fredag den 21. september. Pris for hele turen: 250,-
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FREDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 10.00-11.30
Forfatteren Halfdan Rasmussen. v/ Heidi R. Rasmussen
”Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver også triste.
De første læser andre folk.
Selv læser jeg de sidste.” (Halfdan Rasmussen)
Vi skal se nærmere på mennesket og forfatteren Halfdan Rasmussen.

Sang og Seniorliv
Et tilbud til alle voksne, der har tid og lyst til en hyggelig eftermiddag, indledt med sang og kaffe og efterfølgende fortælling
eller underholdning. Programmet varer fra 14.30 til ca. 16.30.
TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER, KL.14.30
Muntert foredrag ved tidl. politibetjent,
Hugo Mortensen fra Aalborg.
“Hvordan kommer man gennem livet på trods af usportslig
kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede
intellektuelle ressourcer...!”
OBS: Denne dag foregår hele seniormødet i kirkens mødelokale

TIRSDAG DEN 9. OKTOBER, KL.14.30
Efter sang og kaffe fortæller Ole Tang, tidl. journalist på Skive
Folkeblad
“Nr. 2 af 6 humoristiske fortællinger - a la “Lune Jyder” - om
“Originaler” fra Ringkøbingegnen”
TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER, KL.14.30
Efter sangen og kaffen skal vi møde tidl. Sognepræst, Mogens
Dalsgaard, Gedved, med ”Fortællinger og sang om Skillingsviser”

GUDSTJENESTE ER OGSÅ…
Natkirke
Åbent hus med dæmpet lys, stille musik og uden en fast dagsorden. Kom og gå, som du vil i aftenens løb. En time før lukketid
er der nadverandagt for dem, der har lyst til at deltage. Der er en
præst til stede og til rådighed for samtale hele aftenen. Natkirke
afholdes i Estvad og Egeris kirke.

Stilletid i Rønbjerg
Mændenes Mødested
TIRSDAG I ULIGE UGER KL. 9.30-11.30 I EGERIS SOGNEHUS
Samvær og hygge for alle mænd 65+. Der serveres kaffe og
rundstykker. Pris: 20,TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 25. SEPTEMBER:
Museet ”De fem år”. Tilmelding p.g.a. begrænsede pladser
TIRSDAG DEN 9. OKTOBER:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 23. OKTOBER:

Richard V. Andersen fortæller om sin tjenestetid på Cypern
1975-1976
TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 20. OKTOBER:
Virksomhedsbesøg på Skive Folkeblad
TIRSDAG DEN 4. DECEMBER:
Julefrokost kl. 12.00-14.00

En stille stund i den blå time, hvor vi giver slip på alt det, vi skal
hver især, og sammen retter fokus mod alt det, der kommer til
os helt af sig selv. Enkle meditative sange, lystænding og ord til
bøn og eftertanke. Foregår i Rønbjerg Kirke. .

Toner og tanker
Tænd et lys. Bed en bøn. Noget godt at lade øjnene hvile på. Lad
paraderne falde og Gud finde vej til dig gennem ord og musik.
En halv times fred og fordybelse, når dagen går på hæld.

HØSTGUDSTJENESTE
KIRKEFROKOST OG
MENIGHEDSMØDE
SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER
Høstgudstjeneste ved Betty Ahrenfeldt kl. 10.15
Kirkefrokost kl. ca. 11.30
Menighedsmøde kl. ca. 12.30
Menighedsrådet vil fortælle om det travle, men spændende
år, der er gået, og lidt om økonomien og fremtiden.
Alle inviteres til at deltage i den del, I har tid og interesse i.
Frokosten koster 25 kr.
Ingen tilmelding


Egeris menighedsråd
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Aktivitetskalender
September
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Tid

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg

Begivenhed

Sted

Kirkemarked med gudstjeneste 11.30

Egeris

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Mændenes Mødested

Sognehuset

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

10.15

Gudstjeneste, BA Høstgudstjeneste – menighedsmøde
Kirkekoret med virker

Egeris

Tirsdag d. 18.

15.00

Gudstjeneste

Gammelgaard

Tirsdag d. 18.

19.00

Syng sammen aften

Egeris

Søndag d. 23.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 25.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 25.

16.00 og 18.30

Optagelse af DR gudstjenester

Egeris

Onsdag d. 26.

16.00 og 18.30

Optagelse af DR gudstjenester

Egeris

Torsdag d. 27.

17.00-19.00

Ulvetime

K-huset

Fredag d. 28.

19.00-22.00

Natkirke

Estvad Kirke

Søndag d. 30.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Oktober

Tid

Begivenhed

Sted

Tirsdag d. 2.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Fredag d. 5.

09.30

Højskoleudflugt

Søndag d. 7.

10.15

Gudstjeneste, BK - kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 9.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 9.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Onsdag d. 10.

17.00

Stilletid i Rønbjerg AE

Rønbjerg

Torsdag d. 11.

19.30

Sogneaften om Dannelse

Egeris

Søndag d. 14.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 16.

15.00

Gudstjeneste

Gammelgaard

Lørdag d. 1.

10.00-13.30

Søndag d. 2.
Tirsdag d. 4.
Fredag d. 7.
Søndag d. 9.
Tirsdag d. 11.

09.30-11.30

Tirsdag d. 11.
Søndag d. 16.

Tirsdag d. 23.

09.30-11.30

Onsdag d. 24.

19.30

Torsdag d. 25.

17.00-19.00

Søndag d. 28.

Gudstjeneste, BK

Egeris

Mændenes Mødested

Sognehuset

Koncert og sangaften med Kristian La Cour

Egeris

Ulvetime

K-huset

10.15

BUSK-gudstjeneste, BA - Kirkekoret medvirker

Egeris

Onsdag d. 31.

17.00

Toner og tanker BK

Egeris

Onsdag d. 31.

19.30-21.00

Syng sammen aften

Egeris

November

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 2.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 4.

10.15

Gudstjeneste Alle Helgen, BK

Egeris

Søndag d. 4.

15.00

Mindegudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 6.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 6.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Søndag d. 11.

10.15

Gudstjeneste, AE - Kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 13.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Onsdag d. 14.

17.00

Stilletid i Rønbjerg BK

Rønbjerg

Torsdag d. 15.

19.30

Sogneaften Vandring for Livet

Egeris

Søndag d. 18.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 18.

15.00

Koncert med Skive Postorkester

Tirsdag d. 20.

09.30-11.30

Tirsdag d. 20.
Torsdag d. 22.
Fredag d. 23.
Søndag d. 25.
Onsdag d. 28.

Mændenes Mødested

Sognehuset

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

17.00

Ulvetime

K-huset

19.00-22.00

Natkirke

Egeris

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

17.00

Toner og tanker BA

Egeris

December

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 2.

10.15

Gudstjeneste 1.s. i advent, BK
Bagefter tænder vi lys på det store træ ud mod torvet.

Egeris

Tirsdag d. 4.

12.00-14.00

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 4.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Onsdag d. 5.

19.00

Adventskoncert med kirkens kor

Egeris

Søndag den 16/9, 23/9 og 30/9 samler vi ind til KFUM Soldaterhjem og Folkekirkens Nødhjælp

09.00

Indsamlinger:

Søndag d. 21.
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SOGNEAFTENER

DANNELSE

VANDRING FOR LIVET

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge...
Naboen
blev DEN
røgfri
- og Helge
vandrestøvlerne...
TORSDAG
11.OKTOBER
KL.19.30på 69 år snørede
TORSDAG
DEN 15. NOVEMBER KL.19.30
hargik
ansvar
for børns
dannelse?”
Foredrag
Kristensen fra ”Familie på farten.”
På 73”Hvem
dage
han
3500
kilometer fra Nordkap
hjemmed
til Helge
Give...
Vi inviterer til en debataften om vores børns dannelse, hvad den Han vil fortælle om vandreturen ”Vandring for livet”, som han har
Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtteteam...

skal bestå i og hvem, der skal sørge for den. Er det forældrene, foretaget fra Nordkap til Give.
lærerne eller børnene selv? Hvor meget indflydelse har skolen, Han lovede, at hvis naboen holdt op med at ryge, ville han gå
kirken, de frivillige
organisationer
de sociale
på børns
tur, og da naboen mennesker...
kvittede smøgerne, snørede Helge
Foredraget
er ikke
bare enogpalet
afmedier
smuk
naturdenne
og spændende
liv?
Og
hvor
meget
indflydelse
skal
de
have?
Til
at
gøre
alle
intevandrestøvlerne!
- men også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt...
resserede klogere på det har vi inviteret et panel bestående af
Jonas Ravn, medieekspert, Jette Præstholm, skoleleder, Bent Kom og hør en spændende fortælling om en vandretur på 3500
- ogsåDyrberg,
at samle
200.000
kroner
ind til forKræftens
Bekæmpelse.
medlemover
af byrådet
for De Radikale
og stiftspræst
km, hvor Helge
havde støtte og opbakning fra sin kone underundervisning, Gitte Thorsøe. Desuden inviteres der et ”virkelig- vejs og fik samlet et stort beløb ind til Kræftens Bekæmpelse
hedspanel” bestående af forældre, ledere i de frivillige organisationer, m. fl. Velkommen til en aften om børnene, kulturen og
fremtiden. Kaffen koster 20 kr.
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VISEKONCERT
& FÆLLESSANG
ONSDAG 24. OKTOBER KL. 19.30 I EGERIS KIRKE
Egeris Kirke inviterer til en dejlig aften med højskolelærer, visesanger og komponist Kristian la Cour.
På programmet er nordisk visekoncert med tekst og
musik af Frank Jæger, Halfdan Rasmussen, Rudolf
Nilsen, Fred Åkerström, Cajsa-Stina Åkerström,
Evert Taube m.fl. Efter pausen er der fællessang fra
Højskolesangbogen samt et udvalg af Kristian la
Cours melodier til tekster af bl.a. Tove Ditlevsen,
Iben Krogsdal, Michael Nielsen og Niels Brunse.

FEST FOR KIRKENS FRIVILLIGE
Så er det blevet tid at fejre vores frivillige igen.
Vi inviterer derfor alle, der hjælper til med forskelligt i og omkring
Egeris Kirke til en festlig aften med god mad, sjov og fællessang.
Der vil blive udsendt en invitation, men kender du en frivillig,
der mangler at blive inviteret, så del den gerne.
Tid: Onsdag 3. oktober kl.17.30 – 22.00
Sted: Kirkens mødelokale
Tilmelding til Kirke – og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
senest torsdag d. 27. september.
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VOK – VIDEN OM KRISTENDOM
•
•
•
•
•

er et folkekirkeligt initiativ til voksenundervisning på Skive-egnen
byder velkommen til alle med nysgerrighed og interesse
er undervisning ved fagfolk
er åben samtale og plads til at undres
fri entré.

JOB OG HANS VENNER
Det gælder jo på denne jord, at det går den gode og retfærdige
godt, mens det ender skidt for den onde – eller hvordan er det
nu, det er? Hvis verden er uretfærdig, hvordan kan vi da tro en
god og almægtig Gud?
I Jobs Bog i det Gamle Testamente møder vi Job, der sidder i
askedyngen og skraber sine bylder med et potteskår. Job var ellers den fromme og retsindige, og dog rammes han af de største ulykker. Jobs venner besøger ham, men må sidde tavse i syv
dage og nætter – så forfærdelig ser han ud. Hvorefter vennerne
går i gang med at belære Job – belære ham om Guds retfærdighed og Jobs egen skyld. Senere møder Job Gud selv, som siger
noget andet.
VIDEN OM KRISTENDOM har to arrangementer i efteråret, som
begge handler om Job og om menneskers, verdens og Guds
retfærdighed.
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TIRSDAG 23. OKTOBER KL. 19:30 I SKIVE SOGNEGÅRD:
ORDENE BRYDES
Vi møder Job og hans venner, som taler, formaner og råber til
Himlen (de optræder i skikkelse af de lokale sognepræster Morten Rydal og Mads Callesen). Skibonitter fra 2018 får også mulighed for at spørge ud.

ONSDAG 7. NOVEMBER KL. 19:00 (!) I SKIVE SOGNEGÅRD:
FILMAFTEN
I den russiske film ”Leviathan” (2014, Oscar-nomineret og Golden
Globe-vinder) er scenen sat
”helt deroppe mod nord, hvor Polarhavet prøver at æde Rusland”. Men er scenen det moderne Rusland, er filmens nagende
spørgsmål det samme som Jobs. Vi ser filmen, som også får nogle ord med på vejen.

Egeris
Kirkemarked
Lørdag 1. september
kl.10 - 13.30 foran Egeris Kirke
10.00 Markedet åbner: Besøg
Bergmanns Familiecafe, køb
lodsedler, deltag i lotteriet,
køb hjemmebag og afskårne
blomster. Gode gevinster.
10.30 Sæbekasseløb
11.00 Musik

SYNG
SAMMEN
AFTENER

EFTERÅR

2018

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL.
19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
ONSDAG DEN 31. OKTOBER KL.
19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!
Organist Tove Kjær sidder ved
klaveret parat til at efterkomme så
mange sang ønsker som muligt.
Vi synger efter højskolesangbogen
og salmebogen. Undervejs bliver
der en kort pause, hvor man kan
nyde sin medbragte kaffe, te, frugt
osv. Vel mødt!

11.30 Friluftsgudstjeneste

12.15 Cykelrally
Vi støtter projekt Fremtidsbørn
Arrangeres af Danmission
og Egeris Kirke

ALLE HELGEN

VI BÆRER SORGEN
-SAMMEN!

SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 15.00
På Alle Helgens Dag vil vi bænke os i kirken.
De, der har mistet nogen i sognet siden sidste Alle Helgen, inviteres særligt. Deres døde
nævnes med navn, men alle er velkomne til
en stille og varm stund, hvor vi bærer med
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på hinandens sorg og savn.

Kirke for børn & unge
...samt deres familier

Ulvetime
Gudstjeneste
for børn og unge –
BUSK 2018
SØNDAG DEN 28. OKTOBER

Denne dag er gudstjenesten
især for børn og unge, selvom
voksne også er meget velkomne. ”At være tegnet i Guds
hånd” er temaet, så vi får med
garanti hænderne op af lommen. Gudstjenesten laves af en
dejlig flok af frivillige sammen
med Betty Ahrenfeldt

SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED Kl. 17- 19
NÆSTE GANG: TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER.
Vi begynder med leg, fortælling og aktiviteter, mens den gode
børnemad bliver klar. Så spiser vi sammen, og til sidst slutter vi med en lille fællessamling. Alle børn er velkomne med
deres voksne, en eller to, bedsteforældre eller voksenvenner.
Pris 25 kr. pr. voksen. Arrangeres i samarbejde med Skive KFUM
& KFUK.

Samtalegruppe for skilsmissebørn
Måske står I midt i det, måske er det flere år siden. Har du børn
eller unge, der trænger til et frit og fortroligt rum at tale i sammen med andre på samme alder og en voksen, der står uden for
det hele, så er her et gratis tilbud.
Vi begynder løbende. Jeg samler jævnaldrende børn, så de kan
hjælpe hinanden. Vi mødes i Sognehuset ved Egeris Kirke hver
anden uge ca. 6 gange. Kontakt sognepræst Birgitte Kjær

Babysalmesang er vidunderligt!
I UGE 34 BEGYNDER ET NYT HOLD
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr. Vi synger
salmer og sange, laver fagter, danser, blæser sæbebobler, vifter med
tørklæder mv. Det er gratis at deltage og forløber over ca. 10 gange.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
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VI BÆRER MED

I dette blad kan navne på døbte, viede/velsignede og bisatte/begravede desværre ikke bringes. Det skyldes den nye Persondataforordning, som kræver
pårørendes samtykke. Vi har ikke nået at få spurgt alle og har derfor valgt ikke
at bringe nogen navne. Vi håber i næste blad at kunne bringe navnene for to
perioder, - de navne der er givet samtykke til.
Hvis man ikke er blevet spurgt, men gerne vil have navnet på en døbt, gift
eller afdød i bladet, kan man hjælpe os ved selv at lægge et samtykke i kirkens
postkasse, eller give det personligt til kirkens personale.
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Skive KFUM/KFUK
Y-Design
KFUM og KFUK i Skive starter ny klub 29/8. Klubben hedder Y-Design
og er for piger i 4.-7. klasse, der har lyst til at prøve forskellige kreative
aktiviteter. *
Vi skal sy, prøve Re-design, hvor der syes nyt af gammelt, lave små
strikke- og hækleprojekter, arbejde med selvhærdende ler eller
beton og meget andet. Deltagerne er naturligvis også velkomne til
at komme med ideer og forslag til aktiviteter.
Vi har klubaften hver onsdag kl. 18.30 – 20.30 i KFUM og KFUKs hus,
Kirke Alle 115.
*Klubbens navn er inspireret af det engelske navn for KFUK – YWCA

Lav guld af genbrug
HVER TORSDAG KL. 18.30-20.00
For 3.-6. klasse
Se mere på: skive.kfum-kfuk.dk

Inspirationsaftner for voksne
MANDAG DEN 17. SEPTEMBER 2018 KL. 19.30
Billedkunstner Simon Aaen, Rønde
Emne: ”Naturens skønhed trækker himmelen ned over os”
Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er Troen og Naturen. Gennem foredraget gives indblik i vejen fra inspiration til det
færdige værk hvor udtrykket er en balance mellem det konkrete og
det abstrakte.
Simon har udsmykket kirker og sognegårde og er en af Danmarks
yngste kirkekunstnere.
MANDAG DEN 29. OKTOBER 2018 KL. 19.30
Generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist
Emne: ”Et udspændt liv”
Livet er spændt ud mellem det skønne og det besværlige. Mellem
håb og facts. Mellem idealer og politisk virkelighed. Mellem liv og
død.
Ritualer er en del af svaret på, hvordan man kan leve i flere paradoksale virkeligheder. Hvordan kan kristendom være det troværdige og
ikke-fundamentalistiske svar i en kompliceret verden?
Aftenerne foregår i KFUM og KFUK’s
foreningsbygning ved Egeris kirke.
Pris inkl. Kaffe 50,- kr.
Alle er velkomne
KFUM & KFUK’s Voksenafdeling

Det sker i Estvad-Rønbjerg
Beboerne i Egeris er også meget velkomne til at deltage i de aktiviteter, der foregår i Estvad og Rønbjerg. Nedenstående finder I en
kort oversigt over mulighederne. Yderligere information og opdateringer kan findes i Rønbjerg Xpressen (kirkebladet), som kan hentes
i kirkerne og Egeris Sognehus, eller kontakt sognepræst Anita Engberg.
• Lørdag d. 27. oktober – søndag d. 04. november: ”Raske Dage”.
En uge med fællesskab og aktiviteter på kryds og tværs af
alder, arbejde og vores sædvanlige interesser. Hold øje med
Estvad-Rønbjergs hjemmeside og dagspressen.
• Mandag d. 1. oktober kl. 19.00 Filmaften. Kirkeladen i Estvad.
• Tirsdag d. 09. oktober kl. 14-16: Fortælleeftermiddag: ”Kirstine”.
Lars Novrup Frederiksen fra Sevel fortæller om sin bog om nonnen Kirstine fra Stubber kloster. Kirkeladen i Estvad
• Torsdag d. 8. november kl. 19.00 Filmaften. Kirkeladen i Estvad.
• Tirsdag d. 20. november kl. 14-16: Fortælleeftermiddag: ”Cuba
rundt”. Hanne og Ingvar Pedersen fortæller og viser billeder fra
deres kør-selv rundtur på Cuba i 2016.
Prædikenværksted, Kirkeladen i Estvad:
En times samtale om tro og liv. Her er ingen spørgsmål for
dumme eller nogen tro for lille. Tilmelding er ikke nødvendig,
men kontakt evt. sognepræst Anita Engberg, hvis du er interesseret, da ændringer kan forekomme.
Torsdage kl. 9-10: 06. sep, 13. sep, 20. sep, 27. sep, 04. okt, 11.
okt, 18. okt, 08. nov, 15. nov, 22. nov
Katekumenat
Er du et søgende menneske?
Hvis ja, og din søgen peger i retning af kristendommen, hvad enten
det er entydigt eller som en af flere muligheder, så er et katekumenat måske noget for dig.
Katekumenatet er en vej til tro, som går gennem samtaler med
andre troende, tvivlende og søgende mennesker. Katekumenatet
forløber over ca. 8 måneder med ca. 2 møder pr måned efter aftale
med deltagerne. Der hører også et antal gudstjenester med til forløbet. Katekumenatet afsluttes med et ritual i kirken. Der er mulighed
for voksendåb eller –konfirmation i forbindelse med forløbet.
Kontakt sognepræst Anita Engberg for yderligere oplysninger.

