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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
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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Tanker om tro
Organist
Tove Kjær
Tlf. 2148 3634 | kjaer.tove@gmail.com
Kirkesanger
Merete Trillingsgaard
Kirken
Tlf. 2124 3605 | egeriskirke@gmail.com
www.egeriskirke.dk
Menighedsrådet
Formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, 7800 Skive
Tlf. 9752 8282 | yde@fiberpost.dk
Kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 SKive
Tlf. 9752 3939
Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen,
Heidi R. Rasmussen og Birgitte Kjær

Deadline for næste kirkeblad 1. 2. 2019

Kirkekontoret
Reberbanen 19, 7800 Skive
Tlf. 9752 0146 | skive.sogn@km.dk
Man.-ons. samt fre. 9-13
Torsdag 13-17
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Anders Christensen
Reberbanen 19 7800 Skive
Tlf. 9752 0644
Man.-ons. samt fre. 9-13
Torsdag 13-17
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 Rasmussen
Layout: Stærdal FotoGrafisk
Tryk: VIBLA A/S

”I begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var
Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham og
uden ham blev intet til at det, som er. I ham var liv og livet var
menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det
ikke.”
Sådan fortæller evangelisten Johannes om livets begyndelse eller snarere om forudsætningen for alting. Han fortæller, som om han har stået der, på kanten af tiden, og
været vidne til, hvorfor der er liv og lys og bevidsthed i stedet for det rene ingenting. Han fortæller, som om han selv
har set verden begynde.
Johannes interesserede sig nu vist ikke for, hvordan det
lader sig gøre, at der er liv. Han var ikke videnskabsmand
eller forsker, han var snarere en af de største eksistensdigtere, der har levet. Og i hvert fald var han én af dem, der
mødte den overvældende kærlighed, som vi kender som
Jesus Kristus. I mødet med denne kærlighed blev Johannesevangeliets fortæller en gudsbenådet formidler af den
kærligheds betydning.
Jeg bliver ofte spurgt, hvordan jeg kan tro på en gammel,
hvidskægget mand, der svæver rundt oppe i skyerne. Jeg
plejer at svare, at det gør jeg sandelig heller ikke – og så
spørger jeg tilbage, hvor i alverden de har fundet den
forestilling om Gud henne? De finder den ikke i Bibelen,
i hvert fald! - Jeg ved godt, at det er Michelangelos og
mange andres smukke billeder, den forestilling stammer
fra –men malerne malede ikke bogstaveligt – de malede
de symboler, der gav og muligvis stadig giver mening for
os at forbinde med noget trygt, alfaderligt og almægtigt.
Når en mand giver en kvinde en buket røde roser, så ved
hun da instinktivt, at roserne betyder meget mere end det,
de i sig selv viser. De viser hen til en enorm mængde af
betydning, der langt overskrider deres farve, duft og pris,
og ikke mindst det, at de vil visne inden for en uges tid.

Sådan er det også med billeder af Gud – de er ”kun” billeder, der peger på, at der findes en forudsætning for os og
for livet. Noget som vores bevidsthed tilsyneladende har
svært ved at undgå at beskæftige sig med. Så svært, at de
fleste moderne ateister faktisk bruger utroligt meget energi
på at definere, hvordan den gud er, som de ikke tror på.
Og måske har det noget med at gøre, at det er umuligt at
afskaffe sin forudsætning.
Jeg ville ønske, at jeg kunne skrive og beskrive som Johannes. For han skriver fabelagtigt smukt om livets dybeste
mening og forudsætning. Men det kan jeg ikke, så lad
Johannes få ordet igen, som optakt til julenat:
”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld
af nåde og sandhed… - Ingen har nogensinde set Gud; den
Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er
blevet hans tolk.”
Lovet være du, at du kom
blev menneske som vi
tog vores død på dig
og gav os dit liv
Du er Kristus, Herren, vor frelser og bror
og for dig skal engle og mennesker
takke og synge
nu og i al evighed.
Amen.

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle,
der læser Egeris sogns kirkeblad
BGA
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Helligtrekongersvandring

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
KIRKEGÅRDSKAFFE

NY KIRKESANGER

Et nyt tiltag ved kirken har vist sig at være en god ide!
Den 2. fredag i måneden er der tilbud om kirkegårdskaffe.
Hvis I kommer på kirkegården mellem kl. 10 og 12, er der tilbud
om en kop the eller kaffe og et halvt rundstykke.
I kan sidde 5 minutter eller 1/2 time. Få en snak med de
frivillige eller de andre, der kommer på kirkegården på samme
tidspunkt. Kirkegårdens gravere kommer også forbi en gang
imellem.
Vi startede i september og troede, vi skulle sidde udenfor på
de nyindkøbte havemøbler. Så begyndte det at regne, og så
rykkede vi indenfor.
I oktober var vejret så godt, at vi kunne sidde udenfor kirken.
Hvis vintervejret lukker for færdsel på kirkegården pga. sne, er
der ingen kirkegårdskaffe, men ellers regner vi med at sidde
indenfor i mødelokalet, hvortil der er adgang gennem terrassedøren mod syd, når I kommer på kirkegården.
Der vil være 2-3 frivillige hver gang. Vi er foreløbig 6 frivillige.
Vi håber at se jer en gang imellem:
14. december
11. januar
8. februar
8. marts
12. april
10. maj
14. juni
Mange hilsner
Elisabeth, Ingelise, Anne-Lise, Marianne, Inga og Kirsten.

Velkommen til kirkens nye kirkesanger, Merete Trillingsgaard.
Merete er 46 år og bosat i Grønning.
Merete er ansat i en 10 timers stilling og skal deltage ved gudstjenester, musikgudstjenester, Sang og seniorliv, begravelser og
bryllupper.
Jeg håber, I vil give jer tid til at byde Merete velkommen til sognet.
Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

EGERIS KIRKE I DR KIRKEN
Menighedsrådet vil gerne sige tak til de mange mennesker, der
var med til at fylde Egeris Kirke, da “DR kirken” optog 4 forskellige
gudstjenester med sognets præster, Betty Grønne Ahrenfeldt,
Anita Engberg og Birgitte Refshauge Kjær.
To på hinanden følgende dage blev to gudstjenester optaget
efter hinanden. Kirken tilbød aftensmad til de, der deltog i 2 gudstjenester. Det benyttede rigtig mange sig af. Efter hver gudstjeneste var der også kirkekaffe.
Gudstjenesterne blev vist fire søndage i november.
Kirkens børnekor, kirkens nye sanger Merete Trillingsgaard, en
saxofonist, Calluna koret og Kirketrioen, under ledelse af Torben
Kjær, deltog ved nogle af gudstjenesterne. Kirkens organist, Tove
Kjær, spillede til tre af gudstjenesterne. Ved en af gudstjenesterne
var flotte sorte fugle udstillet. De er lavet af genbrugsmaterialer af
elever på 4. årgang fra Brårup skole.
Kirketjener Mona Bruun-Sørensen havde nogle meget travle dage!
En stor tak til alle ansatte!
Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

ADVENTSKONCERT
ONSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.00 I EGERIS KIRKE

Igen i år kan I høre kirkekoret synge danske og udenlandske advents- og julesange akkompagneret af klaver og orgel. Egeris
Kirkekor består af 27 piger fra 2. til 8. klasse. Organist Tove Kjær vil spille velklingende orgelmusik, som hører advents- og juletiden til. Der vil også være fællessalmer undervejs, så alle denne aften kan synge adventstiden og den kommende juletid ind.
Efter koncerten serverer menighedsrådet julesmåkager og kaffe, the og saftevand i mødelokalet.
Alle er hjertelig velkomne til både koncert og traktement, og der er fri entré.
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SØNDAG DEN 6. JANUAR KL. 10.15-14.00
Hvem trænger ikke til at få strakt benene og lidt frisk luft til hovedet
oven på jul og nytår? Traditionen tro indleder vi et nyt år i fællesskab
med menigheden i Estvad-Rønbjerg. Vi begynder gudstjenesten i Estvad kirke kl. 10.15. Derfra vandrer vi til Egeris Kirke, hvor vi får lidt suppe,
og kl. 13.30 samles vi i kirken til nadver. Det er naturligvis også muligt
at deltage i gudstjenesten uden at deltage i vandringen. Man må være
forberedt på ujævnt terræn. Der er transport tilbage til Estvad.

En fantastisk gåtur med
mulighed for vind i håret,
røde kinder og en god snak

JULEAFTEN I

VORES NYE KIRKE
I år udvider vi tilbuddet juleaften med en gudstjeneste rettet mod børn 0 – 8 år ca. og deres voksne.
Eftermiddagens to traditionelle gudstjenester er
naturligvis for alle.
10.30
11.30
14.00
15.30

Juleaften på Gammelgaard plejecenter
ved Betty Ahrenfeldt
Juleaften for de mindste ved Birgitte Kjær
Juleaften for alle ved Betty Ahrenfeldt
Juleaften for alle ved Birgitte Kjær
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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,-

KIRKELIV

TIRSDAG DEN 4. DECEMBER
Julefrokost kl. 12-14
TIRSDAG DEN 15. JANUAR
Sang, hygge og spil

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 7. DECEMBER KL. 10-12.00
DSUK (Danske Sømands- og udlandskirker) v. Ole Stevns
• DSUK’s historie fra næsten ingenting til et verdensomspændende foretagende
• Det daglige arbejde i dag
• Kirkerne i udlandet
• Service m.m. for de søfarende
• Arbejdet i Danmark
• Fremtiden
FREDAG DEN 1. FEBRUAR
Kunst, der vil noget! v. Søren Nielsen
Søren Nielsen, sogne- og korshærs- og arresthuspræst og kunstformidler og ejer af galleriet Kunstformidlingen.dk i Holstebro
fortæller i sit foredrag på sin helt subjektive måde om Arne Haugen Sørensen og hans kunst og præsenterer en række kunstværker, (der vil noget!) af ham og af andre kunstnere og lægger
op til samtale om kirke og kunst.
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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.

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

TIRSDAG DEN 29. JANUAR
Borgmester Peder Chr. Kirkegaard fortæller om at være
borgmester.

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. .

TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR
Sang, hygge og spil

Toner og tanker

TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR
Vi skyder i Skyttecenteret. Tilmelding nødvendig.

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.
Foregår i Egeris Kirke.

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER KL. 14.30
Luciaoptog, julesange og julehistorie.
TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 14.30
Efter sangen og kaffen vil Kirsten Vindum, sognemedhjælper i
Lemvig, tale over emnet: ”Mennesket er en sjov skabning – om
hvorfor vi er så forskellige”.
TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 14.30
Efter sangen og kaffen vil Anders Legarth Brødsgaard fortælle
om sin hiking på Kilimanjaro, Afrika.

EN AT TALE MED
Tal med en af dine præster om det, du er fyldt af og trænger til at tale
med et menneske om.
Præsten er en professionel samtalepartner, der virker ud fra sit eget
kristne ståsted, men som møder dig, hvor du er og som du er. Vi taler
om det, der brænder på hos dig, stort og småt: din sorg, din frygt, din
vildrede, dine overvejelser, din tro, din tvivl: kort sagt dit liv.
Præsten har tavshedspligt, skriver ikke notater, men lytter og spørger.
Præsten har tid, også selvom der er gang i mange ting i og omkring
Egeris Kirke. Præsten kan også tilbyde skriftemål, bøn og nadver.
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10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 15.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Tirsdag d. 15.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Onsdag d. 16.

17.00

Stilletid i Rønbjerg, BK

Rønbjerg

Søndag d. 20.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 22.

15.00

Gudstjeneste

Gammelgaard

December

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 2.

10.15

Gudstjeneste 1.s. i advent BK Juletræstænding på torvet
bagefter Kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 4.

12.00

Mændenes mødested - julefrokost

Egeris

Tirsdag d. 22.

19.30

Syng-Sammen-aften

Egeris

Tirsdag d. 4.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Søndag d. 27.

10.15

Gudstjeneste, AE - Kirkekoret medvirker

Egeris

Onsdag d. 5.

10.20

Børnehavejul, BK - Dagplejen er velkommen til at deltage

Egeris

Tirsdag d. 29.

9.30

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 5.

19.00

Adventskoncert med kirkens kor

Egeris

Onsdag d. 30.

17.00

Toner og tanker AE

Egeris

Fredag d. 7.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Torsdag d. 31.

17.00

Leg og mad i kirken

K-huset

Søndag d. 9.

10.15

Gudstjeneste 2. søndag i advent, BA

Egeris

Februar

Tid

Begivenhed

Sted

Egeris

Fredag d. 1.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Egeris

Lørdag d. 2.

10.00

Børnekirke, BK

Egeris

Egeris

Søndag d. 3.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Egeris

Søndag d. 3.

15.00

Koncert med Green Pipes

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 5.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Egeris

Søndag d. 10.

09.00

Gudstjeneste, BK

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 12.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Rønbjerg

Tirsdag d. 12.

14.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Egeris

Onsdag d. 13.

17.00

Stilletid i Rønbjerg AE

Rønbjerg

Egeris

Søndag d. 17.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Gammelgaard

Tirsdag d. 19.

15.00

Gudstjeneste

Gammelgaard

Egeris

Onsdag d. 20.

19.30

Samtalesalon

Egeris

Egeris

Søndag d. 24

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 11.

14.30

Onsdag d. 12.

19.00

Torsdag d. 13.
Søndag d. 16.
Tirsdag d. 18
Tirsdag d. 18
Onsdag d. 19.
Onsdag d. 19.
Torsdag d. 20.
Søndag d. 23.
Mandag d. 24.
Mandag d. 24.
Mandag d. 24.
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Søndag d. 13.

19.00

OBS

09.00
10.30
19.30
10.15
19.00
08.00
10.15
10.30
11.30
14.00

Sang og Seniorliv med luciaoptog
LEV Julegudstjeneste, BK
Vi synger julen ind, BK - Kirkekoret medvirker
Gudstjeneste 3. søndag i advent, BK
Magneten Julegudstjeneste, BK
Julekoncert Callunakoret
Børnehavejul, BK
Julefred – Stilletid i Rønbjerg, BA
Skolejul
Gudstjeneste, AE
Gudstjeneste, BA
Juleaften for småbørn og deres voksne, BK
Juleaften for alle, BA

OBS

Mandag d. 24.

15.30

Juleaften for alle BK

Egeris

Onsdag d. 27.

17.00

Toner og tanker, BK

Egeris

Tirsdag d. 25.

10.15

Juledag, BK

Egeris

Torsdag d. 28

17.00

Leg og mad i kirken med Tante Andante

K-huset

onsdag d. 26.

10.15

2. juledag, BA

Egeris

Torsdag d. 28

19.30

Syng-Sammen-aften

Egeris

Søndag d. 30.

10.15

Julesøndag, BA

Egeris

Marts

Tid

Begivenhed

Sted

Januar

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 1.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Tirsdag d. 1.

16.00

Nytårsdag, BK

Egeris

Fredag d. 1.

19.00

Natkirke, BA

Egeris

Søndag d. 6.

10.15

Helligtrekongersvandring, AE

Estvad

Søndag d. 3.

10.15

Gudstjeneste Fastelavn, BK - Kirkekoret medvirker

Egeris

Søndag d. 6.

13.30

Nadver efter vandring BA

Egeris

Tirsdag d. 5.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Tirsdag d. 8.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Søndag d. 10.

10.15

Gudstjeneste, BK - FKN Sogneindsamling

Egeris

Sæt X i kalenderen Søndag den 24. marts kl. 15.00 Indvielseskoncert af kirkens flygel med Anna Nadyrian
Indsamlinger: Alle fire adventssøndage samler vi ind til julehjælpen.

Aktivitetskalender

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

LOKAL JULEHJÆLP - DET NYTTER AT TAGE ANSVAR SAMMEN
Julen er en vigtig højtid for mange mennesker i Danmark. Vi kan hjælpe lokale familier og enlige til gode julefejringer. Sammen
med lokale firmaer kan man støtte ved at lægge sit beløb i kirkens indsamlingsbøsse gennem december måned. Man kan også
indbetale direkte til dette kontonummer: Spar Nord 8500-266 02 13 964. Store som mindre beløb nytter og glæder mange.
Vi er en del af Skive Menighedshjælp, som er den folkekirkelige del af den hjælp, der uddeles hvert år i Skive. Vi uddeler gavekort
efter forskellige økonomiske kriterier, som vurderes ud fra den enkelte ansøgning. Vi samarbejder med de øvrige organisationer
i byen, så vi sikrer, at så mange forskellige mennesker tilgodeses som muligt. Vi uddeler personligt til alle tilgodesete ansøgere.
Tak for enhver gave til dette gode formål.

TANTE ANDANTE
VENDER TILBAGE

KONCERT MED GREEN PIPES

TORSDAG 28. FEBRUAR KL. 17 - 19 I EGERIS KIRKE OG I
K-HUSET, HVOR VI SPISER SAMMEN BAGEFTER.
Så er det tid til fest og musik igen sammen med Tante
Andante fra Lemvig, som vil synge og lege os sammen og
igennem en bibelfortælling.
Arrangementet foregår som en del af ”Leg og mad i kirken”.
Der er tilmelding til Kirke og Kulturmedarbejder Heidi Rasmussen senest tirsdag.

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 15.00
En kirkekoncert hvor rammerne for orglets håndtering sprænges i mødet med fløjterne og den keltiske musik. Airs - smukke
og vemodige melodier, der har så højt til himlen, at det dynamiske spænd er uendeligt! Jigs, reels og polkaer med så megen
vildskab, at det orgel, de byder op til dans, får pustet piberne ud!
Da både blokfløjter/whistles og orgelet grundlæggende er
luftaktiverede piber, bliver instrumenterne en forlængelse af
hinanden. En forlængelse, der udvider rammerne for den keltiske musik og gør den større. Inderligere. Stærkere.
Musikken er utæmmelig og spræller af liv. Vi danser for fuldt
udtræk i Green Pipes.

Carl-Aage Eliasson
Orgeleksamen ved Vestjysk Musikkonservatorium og solisteksamen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium –
sidder v. orgelbænken.
Tine K. Skau
Uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium, spiller
whistles, blokfløjter, elody (elektrisk blokfløjte) og guitarpedaler.
Begge musikere har omfattende turne- og ensemblevirksomhed.
Se www.tinekskau.dk
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Egeris kirke tirsdag 18. december 19.30
Velkommen til en dejlig adventskoncert med
kendte og mindre kendte, danske og engelske
numre på programmet samt oplæsning af nutidige
tekster, der sætter julens budskab i perspektiv.
Medvirkende Callunakoret, oplæser Sofie Klausen,
organist Conny Cold og dirigent Torben Kjær
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Kirke for børn & unge
...samt deres familier
Leg og mad i kirken
Ulvetime har fået nyt navn
SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL17- 19
(dog ikke december)
Vi begynder med leg og fortælling, mens den gode børnemad
bliver klar. Aktiviteterne er rettet mest mod børn fra ca. 0 – 9
år. Større søskende kan tage en slapper i sofaerne med et spil.
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. Vi mødes i K-huset til højre
for Egeris Kirke.

Samtalegruppe for skilsmissebørn
STARTER OP I EFTER JUL PÅ TIRSDAGE KL. 15 – 16
Hver anden uge, 6 – 8 gange i alt. Vi vælger uger efter, hvad der
passer bedst. Henvendelse til sognepræst Birgitte Kjær.
Børn og unge kan opleve forskellige udfordringer, når deres
forældre går fra hinanden. Mange beskriver bl.a., at de føler sig
alene med deres tanker og følelser i forhold til skilsmissen. Det
kan derfor være en god hjælp for børn og unge at have et rum,
hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de
kan snakke om de ting, de går og tænker på, samt lytte til andre
børns tanker og følelser.

DEN 31. JANUAR VI VANDRER I DE HELLIGE TRE KONGERS FODSPOR I MØRKET PÅ KIRKEGÅRDEN
DEN 28. FEBRUAR VI FÅR BESØG AF TANTE ANDANTE.
VELKOMMEN TIL FEST OG MUSIK.

Babysalmesang
NYT HOLD TORSDAG DEN 17. JANUAR
Babysalmesang er for babyer i alderen 0 – 12 mdr. Vi synger salmer og sange, laver fagter, danser og blæser sæbebobler. Det
er gratis og forløber over ca. 10 gange. Tilmelding til Heidi R.
Rasmussen.

Børnekirke for småbørn
LØRDAG DEN 2. FEBRUAR KL.10.00 OG LØRDAG DEN 14.
SEPTEMBER 10.00
Tag dine små børn eller børnebørn med i kirke lørdag d. 2.
februar kl.10.00. Vi holder gudstjeneste i småbørnshøjde med
masser at se på, gøre med sin krop og høre.
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FASTELAVN ER MIT NAVN
SØNDAG DEN 3. MARTS FEJRER VI FASTELAVN I KIRKEN.
Denne søndag er det tid til at holde en gammel dansk tradition i
hævd, nemlig fastelavn, som i sin kerne handler om at tage livtag
med det onde, vi oplever. Kom gerne udklædt. Vi slår katten af
tønden bagefter og spiser fastelavnsboller.

Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have.
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
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SOGNEINDSAMLING
SØNDAG DEN 10. MARTS 2019
Egeris sogn deltager igen i årets Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp.

Vær med til at give håb til mennesker i nød
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed
driver millioner af mennesker ud i sult, flugt og nød.
For vi kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det
fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen.
De penge, du samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling, går både til akutte katastrofer og langvarige, bæredygtige
projekter. Men også til arbejde med menneskerettigheder,
minerydning og ekstrem ulighed.
Meld dig som indsamler til indsamlingsleder Lillian Vittrup på
tlf. 20 98 61 71 eller på mail: lillian@vittrup.dk
Kl.10.30 er der uddeling af ruter i Sognehuset. Du skal regne med
at bruge to til tre timer på en rute. Vi håber at se så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag.

SAMTALESALON

- at tale sammen om liv og eksistens
Meget er forandret og under forandring i vores verden, men vi
er sikre på, at samtalen stadig er både nødvendig og god. Og
vi tror, at folk i alle aldre vil tale sammen om eksistens, filosofi,
værdier og fællesskab. Vi tror på den sam-tale, hvor vi alle bliver
klogere på livet, os selv og hinanden. Den samtale, hvor man
lytter, og hvor det ikke handler om at have ret.
Vi slår dørene op til samtalesalon med rødvin, ost, kaffe, te og
snacks, dæmpet belysning, duge på bordene og lidt stille velkomstmusik.

Du giver håb til mennesker i dyb nød

•

Du udfører et konkret stykke frivilligt arbejde på kort tid

•

Det pynter på dit CV og din selvfølelse

•

Du udvider dit netværk

•

Det er en god dag – for man bliver glad af at give

OBS! NYT KURSUS
for alle interesserede, uanset hvor I bor.

Første aften kommer Betty Ahrenfeldt med et kort oplæg, som
kan sætte samtalen i gang om bordene, og så samler vi op,
inden vi går hjem igen kl. 21.30. Pris 30 kr.
20. FEB. 19.30 SAMTALESALON OM LIDELSE OG ONDSKAB
21. MARTS 19.30 SAMTALESALON OM TRO OG VIDEN

Fem gode grunde til at samle ind
•

PREP

KAFFEDAMER SØGES!
Kan du bage et par kringler eller bidrage med et par lagkager,
så er det måske noget for dig at blive kaffedame i Egeris Kirke.
Du bliver en del af vores fantastiske, frivillige kaffedamehold.
Kaffedamerne bager til vores sang- og seniorliv-møder, som
ligger den anden tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Derudover
hjælper man med borddækning og med afrydning bagefter.
P.t. er der primært brug for vikarer, der kan træde til, når et af
holdene har forfald. Særligt med at bage.
Er det noget for dig, så kontakt
kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
på tlf. 21 28 36 50 eller mail sognehuset@egeriskirke.dk.

Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Kommunikationskursus for par
PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREPkurset arbejder man kun med sin partner og
behøver ikke indvie andre i ens private forhold. PREP-kurserne er uafhængige af religion og politik og udbydes i mange lande.

PREP er for par i alle aldre og livsfaser, der ønsker at arbejde med deres parforhold. Som nyetableret par kan man få inspiration til at skabe
gode kommunikationsvaner. Par, der har levet
sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde
dårlige mønstre eller få inspiration til at udvikle
det gode i deres forhold.

Læs mere på kirkernes hjemmesider

Sted

Skive Sognegaard, Reberbanen 19, 7800 Skive.

Tid

Lørdag d. 12. januar 2019 kl. 9.00 - 17.00
og lørdag d. 19. januar 2019 kl. 9.00 - 17.00.

Pris 800 kr. pr. par, inkl. forplejning begge dage.
Spørgsmål og tilmelding til Ole Dahl, mobil: 20 25 96 33
mail: ole.dahl.skive@gmail.com

Arrangeres af Skive, Resen og Egeris sogne

SYNG
SAMMEN
AFTENER

VINTER

2019
TIRSDAG DEN 22. JANUAR
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKES
MØDELOKALE
TORSDAG DEN 28. FEBRUAR
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKES
MØDELOKALE
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!

Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden.
Mattias Stølen Due, leder af Center for Familieudvikling
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Skive KFUM/KFUK
Y-Design
Y-Design er en klub 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 28. JANUAR 2019 KL. 19.30
Organist og kirkemusiker Torben Aas Kjær
Emne: ”Troen er ikke en klippe – tro er at være til stede” Torben er
organist og kirkemusiker ved Sahl og Vinderup kirke. Torben har
gennem flere år arbejdet med salmer både som underviser/ og foredragsholder, komponist og bestyrelsesmedlem i Forum for Rytme i
kirken, FRIK, som står bag flere udgivelser af nye salmer.
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.
•
•
•

•

Torsdag d. 13. december kl. 19.00 Julekoncert med Flyndersøkoret. Estvad kirke
Mandag d. 28. januar kl. 19.00 Filmaften. Kirkeladen i Estvad.
Tirsdag d. 19. februar kl. 14-16: Fortælleeftermiddag v/Ruth
Dein og Else Christensen. Kirkeladen i Estvad. Torsdag d. 07.
marts kl. 19.00 Filmaften. Kirkeladen i Estvad.
Tirsdag d. 19. marts kl. 14-16: Fortælleeftermiddag om Jens
Rosendal. Kirkeladen i Estvad.

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: 15. nov – 22. nov – 29. nov – 03. jan – 10. jan – 17.
jan – 31. Jan – 07. Feb – 21. feb – 28. feb – 07. mar – 14. mar – 21. mar

