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Tanker om tro

Kontakt

Vi som er søgende
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.

Organist
Tove Kjær
Tlf. 2148 3634 | kjaer.tove@gmail.com
Kirkesanger
Palle Frederiksen
Privat tlf. 6047 8042
Kirken
Tlf. 2124 3605 | egeriskirke@gmail.com
www.egeriskirke.dk

Sognepræst
Anita Engberg
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 4037 3428 | ael@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Menighedsrådet
Formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, 7800 Skive
Tlf. 9752 8282 | yde@fiberpost.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
(webmaster)
Heidi Reigstad Rasmussen
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111b, 7800 Skive
Tlf. 2128 3650 | sognehuset@egeriskirke.dk

Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 SKive
Tlf. 9752 3939

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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Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 2979 6805
Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen
og Heidi R. Rasmussen
Deadline for næste kirkeblad 1/8 2018

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

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

Forsidebillede:
Heidi R. Rasmussen

Disse linjer skrives i tiden mellem påske og pinse, hvor
evangelielæsningerne til søndagens gudstjenester alle er
taget fra Johannesevangeliet, og jeg kan fortælle fra prædikenværkstedet, at når det er Johannesevangeliet, der er på
dagsordenen, begynder deltagernes overvejelser tit med
et lille hjertesuk: ”Det er godt nok svært det her!”. Så tager
vi en dyb indånding, og så går vi i gang alligevel, og selv
om det er svært, er det også utroligt spændende og meget
givende, når man overgiver sig til Johannes’ mediterende
sprog og tanker, der væver frem og tilbage og kredser om
Jesus Kristus som Ordet, der var hos Gud og ér Gud.
Nogle gange er det rart at få fortalt tingene ligeud. Nogle
gange er det lige præcis det, vi har brug for. Andre gange
er det godt at gå på opdagelse selv, endda ligefrem nødvendigt at gøre vore egne erfaringer og selv finde ud af,
hvad der giver mening, og hvad den mening ér. Det gælder
i opdragelsen af vore børn. Det gælder i vores kærlighedsog familieliv, og når vi skal lære at begå os i et fag og på en
arbejdsplads. Sommetider har vi brug for selv at væve frem
og tilbage og gå rundt i cirkler eller ud af blinde veje og
tilbage igen, og for tiden er jeg som præst særligt optaget
af at gå et stykke af vejen sammen med mennesker, der
søger fordybelse i deres trosliv eller står på nippet til at tage
deres først skridt på vejen ud i en undersøgelse af, hvad det
vil sige at tro på Kristus og leve som kristen.
I den forbindelse har jeg nu i tre år haft den glæde at mødes
jævnligt med en gruppe mennesker i det, vi kalder prædikenværkstedet. I det forum følger vi kirkeåret og vender og
drejer og kredser om de tekster, der bliver læst i gudstjenesten. Selv om vi nu gen-besøger nogle af de tekster, vi
allerede har talt om én gang, dukker der altid noget nyt op,
for livet har ikke stået stille omkring os eller i os, siden vi
læste teksten sidst. Kristus har ganske vist ikke ændret sig
og det gode budskab heller ikke, så på den måde er alt ved

det gamle (og tak for genkendelsens glæde!), men samtidig bliver det altså nyt og levende, hver gang vi møder det
med nye øjne. (Og skulle du have fået lyst til at være med i
prædikenværkstedet, evt. bare prøve det et par gange for at
se, om det er noget for dig, er du velkommen.)
Forhåbentlig levende og i hvert fald nyt er et andet tiltag,
vi er nogle stykker, der har taget tilløb til i foråret i år. Vi
kalder det nye tiltag for et ”katekumenat” med et ord, der
går helt tilbage til oldkirken, men det kunne også hedde
”Voksen vej til tro”, for tanken bag katekumenatet er, at en
gruppe mennesker går et stykke vej i deres trosliv sammen.
Man kan tænke på det som en slags ledsageordning, hvor
den ene part (”søgeren”) har lyst til at bevæge sig ud på en
vej, der er mere eller mindre nyt område for dem, og den
anden part (”medvandreren”) har en vis erfaring med området og går med som sparringspartner og med tilbud om
praktisk støtte undervejs (fx ved at følges til gudstjeneste).
Ordet ”katekumenat” betyder egentlig dåbsoplæring, men
i den form vi tilbyder, er det meget mere undersøgende
end belærende. I det hele taget tænker jeg, at det ikke kun
er ”Ordet”, der bliver levende og nyt, når vi forholder os
mere undersøgende end belærende til det.
Lad mig derfor slutte med et uddrag af en af de mest ligefremme og ligefrem morsomme bønner jeg kender:
”Herre, hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer intet
ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære
at holde ud – men et surt og tvært menneske er faktisk et
af djævelens mesterværker. Giv mig evnen til at se noget
positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos
mennesker, jeg ikke har ventet meget af. Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem…”
God sommer!
Anita Engberg - Sognepræst
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KATEKUMENAT
Katekumenatet er et tilbud til mennesker, der ikke
er ”etablerede” i den kristne tro eller kirkens gudstjenesteliv i forvejen, men som godt kunne tænke sig
at undersøge denne side af livet nærmere. Det kan
være mennesker, der ikke er blevet døbt eller konfirmeret som børn, men overvejer at blive det som
voksne.

Katekumenatet er et tilbud til mennesker, der ikke er ”etablerede” i den
kristne tro eller kirkens gudstjenesteliv
i forvejen.

Det kan være mennesker, der både er døbt og konfirmeret, men ikke har tænkt så meget over det
med tro siden, og som nu har lyst til at finde ud af
noget mere om, hvad det egentlig handler om. Det
kan være mennesker, der ganske enkelt er nysgerrige efter, hvad kristendommen har at sige om ”alt
det mellem himmel og jord”, men som ikke synes,
at gudstjenesten (alene) giver svaret eller savner
nogen at følges med.
Det kan være, at det lige er noget for dig, der læser
disse linjer??
I så fald er du velkommen til at kontakte sognepræst
Anita Engberg for yderligere oplysninger.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
En spændende tid er startet for Egeris sogn! Vi skal til at finde os
til rette i den ny-renoverede kirke.
Pinsedag, den 20. maj blev kirken genindviet. En dag vi havde
set frem til og glædet os til. Mange havde arbejdet på højtryk
for, at det skulle blive en fantastisk dag.
Den renoverede kirke giver os så mange nye muligheder.
Vi har mange planer, som vi skal i gang med.
Kirken er ny, men det gode budskab, de ansatte og menigheden er de samme!
Rigtig mange af jer har fulgt med i byggeriet. I var indenfor, når
der var mulighed for det og spurgte interesseret til byggeriet.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle i personalegruppen og i
menighedsrådet for gå på mod og engagement. I kom med
forslag og muligheder.
I var med, da kirken blev tømt, og I hjalp, da vi skulle flytte ind
igen.
En særlig tak til Byggeudvalgets formand, Jens Pedersen, som
utrætteligt har fulgt byggeriet uge efter uge. Dette har gjort,
at vi har fået rigtig meget for pengene. Og at budgettet holdt!
Vi har også haft et fint samarbejde med arkitektfirmaet Regnbuen (nu Rubow) og de lokale håndværkere, som vi føler, har
været stolte af at bygge kirke i Egeris.
De første vielser og dåb er aftalt i den nye kirke, og vi håber at
alle vil blive lige så glade for den nye kirke, som vi var for den
gamle.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

EGERIS NYE KIRKE
TILLYKKE MED EGERIS KIRKE

Egeris Kirke blev pinsedag genindviet på festligste vis. Mange
lokale håndværkere, arkitektfirmaet Regnbuen fra Århus (nu
RUBOW arkitekter) og byggeudvalget har sammen fået omog tilbygget Egeris Kirke for 30 millioner kroner. Vi har fået
meget for de penge. Stor tak til alle der har været beskæftiget
med denne store opgave. Hvor er Egeris Kirke blevet smuk
både ude og inde. Kom og se jeres kirke.
DØREN ER ÅBEN I DAGTIMERNE ELLER EFTER AFTALE.
Desværre bliver vores orgel først genopstillet i juni og juli
måned. Vi vil derfor markere orglets tilbagevenden til Egeris
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Kirke ved en senere lejlighed. Jeg håber, at alle vil sige, at kirkerummet er en oplevelse, smukt og lyst. Kunstneren Jette
Vohlert fra Århus har på smukkeste vis lavet vor nye døbefont
og lysestager på alteret. De er støbt i bronze, og passer rigtig
godt til kirken. Stor tak for sognegaven til det projekt.
Min opgave som byggeudvalgsformand er nu slut. Tak for
den store tillid jeg har fået af menighedsrådet til at løse den
opgave. Det har været spændende at deltage i de mange
byggemøder og følge byggeriet i over et år. Egeris Kirke er
blevet ”en svane”, som vi og mange generationer fremover
vil få glæde af.
Jens Pedersen, formand for byggeudvalget
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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. Kl. 22.30 er der nadverandagt for dem, der har lyst til at deltage. Der er en præst til
stede og til rådighed for samtale hele aftenen. Foregår i Egeris
og Estvad kirker.

KIRKELIV

Stilletid i Rønbjerg
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. .

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 1. JUNI KL. 10-11.30
Jens Rosendal - digter og højskolemand med indblik og
udsyn v/ Torben Kjær
Det er i sig selv en bedrift at være den nulevende digter, der har
flest sange og salmer med i Højskolesangbogen. Men hvem er
Jens Rosendal, og hvad har han ellers skrevet? Vi vil bruge en
formiddag på at høre og synge nogle af hans tekster og lære
ham lidt bedre at kende.
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.

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: 20,6

TIRSDAG DEN 5. JUNI:
Spil – gåtur – hygge

Hør fugletungers tusindfryd fra
morgen og til aften! De kappes
om at give lyd, der priser
skaberkraften

Musikgudstjeneste
En halv times pause midt på ugen, hvor musikken og salmesangen er de bærende elementer. Musikgudstjenesterne foregår i
Egeris Kirkesal.

TIRSDAG DEN 19. JUNI:
Vi tager på tur til Tørvemosen. Anita og Knud er guider. Vi mødes
i Sognehuset og fylder bilerne.
TIRSDAG DEN 3. JULI:
Sommerafslutning kl. 12.00
Vi mødes til grill og hygge.

Sang og Seniorliv
TIRSDAG DEN 12. JUNI
Seniorudflugt
Årets udflugt går til Thyholm. Afgang fra Egeris Kirke kl. 13.00.
Kaffe på Tambohus Kro og besøg i Hvidbjerg Kirke. Forventet
hjemkomst kl. 18.00, hvor der serveres snitter, øl, vand og kaffe
i kirkens mødelokale.
Tilmelding med betaling til kirke- og kulturmedarbejder Heidi
Rasmussen senest fredag den 1. juni. Pris: 120,-

KREATIV
AFTEN
MANDAG DEN 13. AUGUST KL. 19.00 I SOGNEHUSET
Lørdag den 1. september bliver der igen afholdt
kirkemarked ved Egeris Kirke. Det arrangeres af Egeris Sogn og Danmission.
Til de kreative aftner vil vi lave gevinster eller salgsvarer til kirkemarkedet. Samtidig hygger vi os sammen
og drikker en kop kaffe. Alle som har lyst til at være
med i et hyggeligt fællesskab er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Aktivitetskalender
Juni
Fredag d. 1.
Søndag d. 3.
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Tid
10.00-11.30
10.15

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

September

Tid

Begivenhed

Sted

Lørdag d. 1.

11.30

Kirkemarkedsgudstjeneste

Egeris

Søndag d. 2.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Sted

Søndag d. 2.

15.00

Koncert med Green Pipes, dansemusik på fløjte og orgel

Egeris

Egeris

Fredag d. 7.

20.00-23.00

Natkirke, AE

Egeris

Egeris

Søndag d. 9.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 16.

10.15

Gudstjeneste, BA
Høstgudstjeneste – orgelindvielse – menighedsmøde

Egeris

Begivenhed
Højskoleformiddag
Gudstjeneste, BA

Tirsdag d. 5.

09.30-11.30

Tirsdag d. 5.

19.30

Callunakorets sommerkoncert

Egeris

Torsdag d. 7.

19.00

Koncert med Skive Musikskoles elever

Egeris

Fredag d. 8.

20.00-23.00

Natkirke, AE

Estvad

Søndag d. 10.

10.15

Gudstjeneste, BK - Minikonfirmandafslutning

Egeris

Søndag d. 17.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 19.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 24.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Juli

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 1.

09.00

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 3.

12.00

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 8.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 15.

10.15

Gudstjeneste, BK - Cyklesøndag

Egeris

Søndag d. 22.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 29.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

August

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 5.

09.00

Gudstjeneste, AE

Egeris

Søndag d. 12.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Fredag d. 17.

20.00-23.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 19

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 26.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Torsdag d. 30.

17.00

Ulvetime for børnefamilier

Egeris

Sæt X i kalenderen:
Torsdag den 11. oktober: Dannelsesaften med paneldeltagere
Onsdag den 24. oktober: Visekoncert og fællessang med Kristian La Cour
Torsdag den 15. november: Foredrag. ”Vandring for Livet” med Helge Kristensen. 		

SKIVE MUSIKSKOLE

FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM I 2018
KONCERT TORSDAG DEN 7. JUNI KL. 19.00.
Skive Musikskole fejrer 50 års jubilæum i 2018 – og er
naturligvis både stolte af – og glade for de mange børn,
unge og voksne, der gennem tiden har været med til at
sprede sang og musik på hele Skiveegnen. Ved koncerten i den nyrenoverede kirke medvirker elever fra flere

aldersgrupper – fra vores yngre talenter til MGK eleverne. Vi
glæder os til at præsentere et bredt repertoire i forskellige
stilarter og på forskellige instrumenter – så der vil med sikkerhed være noget for enhver smag.
Anja Brejner Højgaard – Skive Musikskole
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KONFIRMANDERNE 2018
Tobias Højriis Mortensen

Amalie Buhl Pedersen

Mathias Holk Pedersen Kølleskov

Andrea Kieffer Pedersen

Bertram Vilhelm Bang

Bastian Svith Høgedal

Ida Bisgaard Olesen

Benjamin Trøjborg

Amanda Buhl Pedersen

Cecilie Handberg Wienike
Ida Raun Jespersen
Jannik Salkvist Madsen
Jonas Stolle Larsen
Miguel Stolle Larsen
Lasse Astrup
Mathias Bukholt Kjærulff
Niklas Vad
Silje Anne Liborius Jensen

Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder at nu kommer, en
varm og lys skærsommer

Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard

Simon Bundgaard Hald
Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard

Anne Klostergaard Sørensen

Marcus Warming

Anne Sofie Winther Knak

Maria Boel Skaarup

Cecilia Ørskou Hovgaard

Mikkel Simonsen

Christian Dahl Burchhardt

Mille Jensen

Daniel Nørskov Sørensen

Monique Fuglsang Christiansen

Diyar Lack

Nanna Skov Trærup

Emil Johansen

Emilie Storgaard Kristensen

Oskar Hindkær Krejberg

Jacob Skjoldmose Andersen

Emma Løndal Hansen

Rasmus Hørning Kristensen

Katrine Korslund Henriksen

Frode Borgaard Kvist

Signe Brusgaard

Lillie Karoline Stenmann Jønsson

Ida Munch Dockweiler

Stephanie Natasja Jørgensen

Marcus Dalgas Gammel Kristiansen

Jacob Mølgaard Hansen

Willian Rønde Andersen

Nichlas Kjærgaard Petersen

Jens Emil Krøgh Jørgensen

Peter Albin Nielsen

Jonas Krogh Poulsen

Pia Inger Nielsen

Line Søgaard

Rikke Maria Jensen
Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard
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Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard

Lucas S’busiso Anderson
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KONFIRMANDERNE 2018
Gry Grønne Ahrenfeldt

Magnus Storgaard Pedersen

Jonas Stubkjær Bach

Nanna Bruun Pedersen

Isabella Bjerrefelt

Victor Høyer Primdahl

Jannik Henriksen

Simon Gammelgaard Sagi

Freja Houmann-Esbensen

Magnus Brønnum Skovbjerg

Julie Prang Jakobsen

Mathias Sørensen

Anna Nordby Givskov Jensen

Julie Toft

Kasper Jensen

Andreas Utoft

Nathalie Zeline Jensen

Tobias Utoft

Sigurd Hvass Jespersen
Jacob Geertsen Kragh

Egeris
Kirkemarked
Lørdag 1. september
kl.10 - 13.30 foran Egeris Kirke

Hjælp os med at hjælpe andre


Har du en gevinst, vi må udlodde til fordel for et godt projekt?
Noget du selv har lavet eller noget der ikke er brugt.

Emil Lyholm Pedersen



Vil du bage til vores salgsbod? Småkager, bolsjer, boller eller ?

Kristian Lindhard Pedersen



Vil du gerne være med til at stå i en bod?

Ann Katrine Bjerggaard
Mikkelsen

CYKLE

SØNDAG

-ny sommertradition
SØNDAG DEN 15. JULI

Kom og vær med til en ny fælles sommertradition mellem menighederne i Estvad-Rønbjerg og Egeris.
Efter gudstjenesten i Egeris Kirke cykler vi
afsted i ro og mag i det skønne sommervejr
på vores medbragte cykler og med vores
medbragte madpakker, drikkevarer og siddeunderlag i kurven.

Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard

Frederik Tønsberg Vile

Nynne Blesky

Freja Christiane Poulsen

Rasmus Benjamin Bay Sørensen

Ida Kort Bønnelycke Jensen

Sebastian Helleskov Friis

Kamilla Knudsen

Thomas Bo Kristensen

Kaya Annovia Stegemejer

Tobias Budolfsen Nielsen

Kean Bono Stegemejer

Valdemar Kudsk Rasmussen

Linus Krogh Mortensen

Victor Nørgaard

Mads Dahl Kristensen

Vivian Hansen Dalager

Magnus Vehl Bjerk Vistisen

William Hviid Nymann
Kristiansen

Markus Søndergaard Laursen
Mathias Gleitze Bundgaard
Pedersen
Mikkel Søndergaard Laursen
Nicklas Kruuse
Niklas Søndergaard

Meld dig i Sognehuset til
Kirke– og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen.

Kom til

Kirkemarked

Kør med i cykelrallyet*
Hep på et hold til sæbekasseløbet *
Vind fine gevinster i tombolaen *
Køb en blomst eller en pose boller til din nabo *
Tag en pause i Bergmanns Familiecafe * Lyt til musik*
Vær med til friluftsgudstjenesten
Vi støtter projekt Fremtidsbørn

Vi cykler de ca. 10 km. ud til shelterpladsen
ved Nikkelborg og nyder maden der.
Dagen slutter med en lille andagt ved
13-tiden, og så kan man cykle hjem derfra.
Der tilbydes kirkebil fra Estvad-Rønbjerg og
hjem igen efter gudstjenesten, hvis man ikke
skal med på cykel.
Man kan også slutte sig til flokken i bil ved
Nikkelborg ca. 12.15.
Der er ingen tilmelding. Velkommen til en
skøn sommertradition.

Arrangeres af Danmission og Egeris Kirke

Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard
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Kirke for børn & unge

VI BÆRER MED

...samt deres familier
På sommerlejr i kirken

Babysalmesang er vidunderligt!

ONSDAG DEN 8. AUGUST TIL FREDAG DEN 10. AUGUST
FRA KL. 9 – 15 HVER DAG.

ONSDAG DEN 22. AUGUST BEGYNDER ET NYT HOLD

Sidst på sommeren kan man godt gå og kede sig lidt derhjemme. Kom og vær med til sjove aktiviteter i og omkring Egeris Kirke. Vi skal blandt andet ud på tur, være kreative og lave bål.
Hvem kan være med: Børn fra ca. 7 – 11 år
Hvor: Vi mødes hver dag i Sognehuset ved Egeris Kirke.
Pris: Det er ganske gratis.
Tilmelding senest 1. juli til kirke- og kulturmedarbejder Heidi
Rasmussen.


Hilsen Heidi Rasmussen og sognepræst Birgitte Kjær

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

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.
Henvendelse til sognepræst Birgitte Kjær

Ulvetime
SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL17- 19
NÆSTE GANG: TORSDAG DEN 31. MAJ.
HEREFTER HOLDER VI SOMMERFERIE FREM TIL
TORSDAG DEN 30. AUGUST.
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.
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DØBTE
04.02.2018
02.04.2018
14.04.2018
14.04.2018

Tristan Rosenkrantz Christensen
Diyar Lack
Clara Holmgaard
Valdemar Bisgaard Jensen

29.04.2018

Trine Henriksen Hoff

VIEDE OG VELSIGNEDE
24.02.2018
05.05.2018

Ida Liebach Rasmussen og Lass Trøllund Lauridsen
Heidi Dahlmann og Lars Christoffersen

BISATTE OG BEGRAVEDE
06.02.2018
14.02.2018
15.02.2018
16.02.2018

Anna Marie Andersen
Knud Nørgaard
Bente Helene Aakær Jensen
Henning Obitsø Kristensen

17.02.2018

Herdis Irene Kristensen

03.03.2018
09.03.2018
24.03.2018
27.03.2018
31.03.2018
12.04.2018
13.04.2018
14.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
20.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
26.04.2018

Rosa Østergaard Jacobsen
Henry Egeberg Nielsen
Aksel Kristian Møller Nielsen
Jensine Kristine Jespersen
Susanne Iversen
Louie Pedersen
Paul Rasmus Pedersen
Asbjørn Andersen
Inga Karoline Smed
Bjarne Højland Skaarup
Erik Einar Holm
Bodil Feldthaus Josefsen
Jens Baadsgaard Jensen
Ninna Christensen Sørensen
Bent Reinholdt Nielsen
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Skærsommerkoncert

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.
• Torsdag d. 14. juni kl. 9-13 Sommerseminar
– voksenkonfirmand for en dag. Kirkeladen
i Estvad

CALLUNA
KORET

Gennem samtaler og øvelser bruger vi en
formiddag på at undersøge, hvad troen på
opstandelse – Jesu og vores egen – betyder for os i dag. Det handler ikke om at
være lærd men om at være med, og alle er
velkomne, uanset om man har holdt sin børnelærdom ved lige, eller den er lidt rusten.
Tilmelding til sognepræst Anita Engberg
senest d. 12. juni af hensyn til den afsluttende frokost.

Tirsdag d. 5. juni kl. 19.30
i Egeris kirke

• Søndag d. 19. august kl. 14 Kirkegårdsvanding og gamle gravsten v/graver Anni
Bertelsen. Rønbjerg kirkegård.

Vi fejrer indvielsen af Egeris kirke

• Søndag d. 19. august kl. 19.30 Gudstjeneste
ved søen. Følg skiltene fra campingpladsen
ved Flyndersø.

med en koncert fyldt af sol og sommer, fædrelands- og
naturstemning, når koret tager dig på rundtur med gamle og
nyere danske sange – nogle præsenteret i nye arrangementer

Der er gratis adgang til koncerten.
Arrangør: Callunakoret

Læs mere om koret på www.callunakoret.dk
eller på www.facebook.com/Callunakoret/

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: 7. juni, 2. august, 9. august,
16. august

