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Tanker om tro

Kontakt

Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste

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
Merete Trillingsgaard
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 el. 3026 3582
yde@fiberpost.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Heidi Reigstad Rasmussen
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111b, 7800 Skive
Tlf. 2128 3650 | hrr@km.dk

Kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 SKive
Tlf. 2225 5529

Kirketjenere
Kristian Bundgaard
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 2467 7301

Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen,
Heidi R. Rasmussen og Birgitte Kjær

Mona Bruun-Sørensen
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 9744 1042
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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

Deadline for næste kirkeblad 1.11. 2019
Forsidebillede: Heidi Rasmussen
Layout: Stærdal FotoGrafisk
Tryk: VIBLA ApS

Romerbrevet 12, 7
Som studerende var jeg i nogle år handicaphjælper hos
en kvinde, der havde fået sklerose. En klog kvinde, der
på trods af den grusomme uafvendelighed i sin sygdom,
formåede at møde sin skæbne med rank ryg, rygende
sort humor og ikke mindst en insisteren på, at
Vorherre ikke skulle få lov til at glemme hende. Af
hende lærte jeg en sætning, som altid faldt med en
vis ironi og dog med hjertet. Sætningen lød: ”Husk,
der findes intet arbejde, der ikke er værd at gøre godt.”

Husk, der findes intet
arbejde, der ikke er værd at
gøre godt.

tilværelse? Selv i den mest umulige situation, selv stillet
overfor døden, kan ingen forbyde os at tro, håbe og leve så
godt, som vi formår det. Vælge frit gør kun den, der vælger
med hjertet – og med hjerte for andre – og da kan valget
meget vel handle om at bruge sin frihed til at binde sig selv
og sit liv til andre mennesker.
Disse store fordringer til frihed under ansvar kan tynge os
ned. Men ingen af os er sat til at gøre mere end det vi kan.
I dåben blev vi svøbt i en ubetinget kærlighed, der på én
gang er en gave og en opgave: Gud, der tjener os, og os,
der på den måde har fået den kærligste opfordring til at
tjene hinanden - og dermed Gud.
Betty Ahrenfeldt - Sognepræst

Det kom jeg til at tænke på, da jeg faldt over ordene i
Romerbrevet om at passe sin tjeneste. Sætningen fordrer
en bevidsthed om, at uanset, hvilken situation man er endt
i, så har ethvert menneske pligt til at se og handle ud fra
mulighederne i sit liv.
Som et menneske udfordrende sagde til mig: ”Hvis Nelson
Mandela formåede at tænke frit, godt og mulighedsskabende både under og efter sine 27 år i fangenskab – hvad
forhindrer så dig i at gøre det samme i din privilegerede
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GRUNDTVIG
OG
KVINDERNE

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
ET SPÆNDENDE EFTERÅR I EGERIS KIRKE
I kirken er der mange gode ting i kalenderen.
Gudstjenester, højskoleformiddage, høstgudstjeneste, sangaftner, sogneaftner, musikarrangementer, mændenes mødested,
kirkegårdskaffe, natkirke, sang og seniorliv, Danmark spiser sammen, leg og mad i kirken, børnekirke, babysalmesang, undervisning af små børn og unge mennesker, og så kommer der endda
snart et par nye tiltag.

- et performanceforedrag

Derudover har vi også bryllupper og begravelser at varetage.
Du er altid velkommen i kirken, hvor døren er åben hver
dag fra 8 - 18.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

DANMARK SPISER SAMMEN
- Et landsdækkende arrangement
TORSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 17.30
Har du lyst til at være en del af et spisefællesskab?

Vi vil denne aften servere et hverdagsmåltid, og der vil
være vand ad libitum.

Fællesspisning og samvær specielt for voksne på tværs af
generationer i mødelokalet i Egeris kirke.

Du er også velkommen til at medbringe egne drikkevarer.

Der vil denne aften ikke være gudstjeneste eller underholdning, da fokus er på fællesskab, samtale og et måltid
mad.

Der er et max. deltagerantal på 50 personer, så der er tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen
senest den 25. oktober.
Vel mødt til en hyggelig aften.

Prisen er 25 kr. pr person

SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 15.00
”Menneske først, Christen saa” - alene som skabt har
mennesket allerede en guddommelig status. ”Skolen for livet” - en fri og levende folkeoplysning. ”Det
levende ord og den fri samtale” - demokratiets hjørnesten. Grundtvigs betydning for sin egen tid og
inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe
overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.
Fortæller Else Mathiassen og musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen vil gennem tekster fra
Grundtvigs sange, musik samt fortællinger fra hans
liv frembringe billeder af mennesket Grundtvig set i
lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede
ham. Performanceforedraget former sig som en fortælling med indlagte fællessange og musik.
Medvirkende:
Else Mathiassen fortæller, danser og foredragsholder. Medleder og fast underviser på ”Fortælle Akademiet”. Fhv. forstander på Vestjyllands Højskole.
Har bl.a turneret i ind- og udland med teater- og
danseforestillinger. Er pt. også aktuel med danseog musikfortællingen: ”Højsangen”.
Karen Sørensen musiker (piano) og forfatter til bøgerne: ”Dramatik - en grundbog” og ”Dramatik - en
teaterhistorie”. Pianist i jazzorkestret “River Jazz &
Blues Band” og blues bandet “Blue4two All stars”.
Medvirket i en række andre forskellige musikalske
sammenhænge.
Torben Lassen, musiker (trompet), komponist, arrangør, tekstforfatter, teatermusiker og orkesterleder af jazzorkestret “River Jazz & Blues Band”. Medlem af cabaretgruppen “Babylon Trio”. Medvirket i
utallige musikalske sammenhænge indenfor jazz,
folkemusik, verdensmusik m.m.
Alle er velkomne til denne spændende eftermiddag. Fri entré.

Venlig hilsen Anne-Lise, Kirsten og Mia.
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TIRSDAG DEN 8. OKTOBER, KL.14.30-16.30
”Refleksioner og anekdoter” ved Jørgen Frost, Viborg.
TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER, KL.14.30-16.30
Henrik Oest taler over emnet ”Sort humor så fuglene synger”.

KIRKELIV

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: 25,TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER:
Spil – gåtur – hygge

SENIORLIV
Højskoleformiddage

Sang og Seniorliv

- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.

TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER:
Anton Simonsen, Fur, fortæller anekdoter fra sit liv som bl.a. soldat i Gaza, ansat i FDB og kampen for et gelænder på Bette Jens’
Hyw.

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 8. OKTOBER:
Spil – gåtur – hygge

FREDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 10.00-12.00
Tegn og gerninger v/ Birgitte Kjær
Om Andrei Kolkoutine og hans kunst, blandt andet det billede
der nu hænger i kirken.
FREDAG DEN 4. OKTOBER.
Udflugt til Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk.
Vi mødes i sognehuset til en let frokost inden vi kører afsted.
Forventet hjemkomst ca. 16.00

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER, KL.14.30-16.30
Den lokale ildsjæl Kurt Lomborg fra Kjeldbjerg fortæller om
NEPAL, hvor han gennem mange år har igangsat udviklingsprojekter- skolebyggerier etc. i den fattige region Solu-Khumbu.
Spændende foredrag med mange flotte billeder

TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER:
Anita Engberg taler over emnet ”At se det store i det små”. Om
Piet Heins gruk og tegninger

FREDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 10.00-12.00
Film
Vi ser en film og får en snak om det, vi har set.

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER:
Julefrokost kl. 12.00-14.00
Øl og vand kan købes.
Tilmelding er ikke nødvendig
Pris: 30,-
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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 Estvad
Disse skønne, stille stunder flyttes til Estvad Kirke, da Rønbjerg
Kirke snart skal lukkes pga. ombygning
Velkommen til 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 bøn og eftertanke.

TIRSDAG DEN 22. OKTOBER:

Rundvisning på Skive Fjernvarme.
Vi mødes på Marius Jensens Vej 3 kl. 9.30

Begrænset antal pladser. Pris. 250,- Billet købes hos Kirke- og
kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen senest onsdag den 25.
september.

FREDAG DEN 6. DECEMBER KL. 10.00-12.00
Kim Fupz Aakeson – en dansk forfatter v/ Heidi R. Rasmussen
Vi løfter en flig af Kim Fupz Aakesons forfatterskab for både børn
og voksne.

VI BRUGER KIRKERUMMETS
MØRKE TIL…

HØSTGUDSTJENESTE
OG KIRKEFROKOST
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 10.15

Velkommen til årets takkefest, høstgudstjenesten, hvor vi
takker for al slags høst i livet og beder for skaberværket.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkefrokost.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Pris 30 kr.
Sognepræst Birgitte Kjær og menighedsrådet
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Gudstjeneste

Gammelgaard

Onsdag d. 16.

17.00

Stilletid i Estvad, BA

Estvad

Søndag d. 20.

09.00

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 22.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Torsdag d. 24.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Fredag d. 25.

19.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 27.

10.15

BUSK-gudstjeneste, BK

Egeris

Torsdag d. 31.

17.00

Leg og mad

Egeris

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 1.

15.00

Grundtvig og kvinderne – musik og ord

Egeris

Tirsdag d. 3.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Fredag d. 6.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 8.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

November

Tid

Begivenhed

Sted

Egeris

Fredag d. 1.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Egeris

Søndag d. 3.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Egeris

Søndag d. 3.

15.00

Alle Helgen Mindegudstjeneste, BK

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 5.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 5.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Egeris

Torsdag d. 7.

17.30

Danmark spiser sammen

Egeris

Gammelgaard

Fredag d. 8.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Egeris

Søndag d. 10.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 12.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Egeris

Onsdag d. 13.

17.00

Stilletid i Estvad, BK

Estvad

Egeris

Søndag d. 17.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Estvad

Tirsdag d. 19.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 19.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Torsdag d. 21.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Søndag d. 24.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Torsdag d. 28.

17.00

Leg og mad

Egeris

Fredag d. 29.

19.00

Natkirke, AE

Estvad

Tirsdag d. 10.
Torsdag d. 12.
Fredag d. 13.
Lørdag d. 14.
Søndag d. 15.
Tirsdag d. 17.
Onsdag d. 18.
Søndag d. 22.
Tirsdag d. 24.
Torsdag d. 26.
Fredag d. 27.
Søndag d. 29.

09.30
14.30
19.30
10.00
10.00
10.15
10.30
19.30
10.15
09.30
17.00
19.00
10.15

Mændenes Mødested
Sang og seniorliv
Sogneaften Kristian Bøcker
Kirkegårdskaffe
Børnekirke, BK
Høstgudstjeneste, BK og menighedsmøde
Gudstjeneste
Syng sammen aften
Gudstjeneste, BA
Mændenes Mødested
Leg og mad
Natkirke, AE
Gudstjeneste, BK

Oktober

Tid

Begivenhed

Sted

Tirsdag d. 1.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Tirsdag d. 1.

19.30

Sangaften Erik Sommer

Egeris

Fredag d. 4.

10.00

Højskoleudflugt

Egeris

Søndag d. 6.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

December

Tid

Begivenhed

Sted

Tirsdag d. 8.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 8.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Tirsdag d. 3.

12.00

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 9.

19.00

Sårbarhedsmesse – jazzgudstjeneste

Egeris

Tirsdag d. 3.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Fredag d. 11.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Onsdag d. 4.

17.00

Adventskoncert med kirkekoret

Egeris

Søndag d. 13.

09.00

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 6.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Onsdag den 4. december kl. 19.00 Adventskoncert med Egeris Kirkekor
Søndag den 8. december kl. 15.00 Julekoncert med gospelkoret Happy Voices
Tirsdag den 17. december Adventskoncert med brasskvintet og Callunakoret

10.30

September

Tirsdag d. 10.
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Tirsdag d. 15.

Sæt x:

Aktivitetskalender

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg
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KIRKEGÅRDSDRIFTEN
PÅ EGERIS KIRKEGÅRD

Dan Boel som har været ansat i en længere årrække på Egeris
kirkegård valgte at gå på pension fra årsskiftet 2018/2019, da han
blev 70 år.
Dan er blevet erstattet af Vibeke Hegelund som er 50 år, uddannet anlægsgartner og kommer fra en stilling ved Viborg kommune. Sammen med Else Ellegaard, som har været på Egeris
kirkegård i flere år, er Vibeke en del af teamet, som passer kirkegården samt udenomsarealet ved sognehuset.

Mange gravsteder står nu med blomstrende stauder, hvor det
er tilladt at klippe en buket til at sætte på sit gravsted. Samtidig
benytter kirketjenerne stauderne til buketter til gudstjenester og
andre arrangementer ved kirke og sognehus.
Som noget nyt har vi i år sået dækafgrøder på tomme gravsteder, dels for at have flotte blomstrende arealer, nektar til bierne,
for at forbedre jordstrukturen, samle kvælstof, men også for at
undgå den bare jord mellem gravstederne. Fremadrettet vil vi
fortsætte med dette samt plante flere stauder og prydbuske på
gravsteder der ikke er i brug. Vi påtænker også at fjerne nogle af
de befæstede arealer, som ikke benyttes og erstatte dem med
blomstrende arealer, eller tilså dem med græs. Græsblandingen
bliver med mikrokløver, som altid er grøn på grund af kløverens
dybe rødder, og så er kløveren også en smuk plante som insekterne er glade for.
Vores urnefællesplæne er ved at være fyldt op, denne bliver
erstattet af en ny indenfor det næste års tid. Vi er i gang med at
finde ud, af hvor det er mest hensigtsmæssigt at lave et sådant
anlæg.
Anders Christensen - Kirkegårdsleder
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SOGNEAFTEN
TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 19.30
Kristian Bøcker er præst i Jelling, tidligere viceforstander på
Brandbjerg Højskole, er ophavsmand til Hyrdebrevet Søndag
Morgen, der spidder det danske kirkeliv, han er habil rockguitarist, og så er han simpelthen bare virkelig godt og morsomt
selskab – også som foredragsholder.
SYND FOR BEGYNDERE
Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte
spise af kundskabens træ, før Eva spiste af den forbudte frugt og
tog Adam med i (synde)faldet. Synd har således - ifølge Bibelen

- været med altid. Eller nærmere bestemt: Synd er en del af det
at være menneske.
Foredraget dykker ned i - nogle af - de bibelske opfattelser af
synd. Og prøver at finde en fællesnævner. Og slutter med overvejelser over, om det er noget for et nutidigt, moderne menneske at være en synder? En belastning eller en befrielse?
Foredraget bygger på bogen ”Synd for begyndere”, udgivet oktober 2018 i Bibelselskabets serie ”Håndbiblioteket”.
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SANGAFTEN

SYNG
SAMMEN

MED ERIK SOMMER

AFTENER

EFTERÅR
MESSE FOR SÅRBARHEDEN
-EN SANSELIG JAZZGUDSTJENESTE
ONSDAG 9. OKTOBER KL. 19.00

Denne anderledes gudstjeneste vil kredse om, hvorfor sårbarhed er så provokerende.
Spotlys i alle farver, lækker musik, glasskår, mange stemmer, ord og kendte salmer vil
være rammen om en stemningsfuld og intens oplevelse i Egeris Kirkes smukke rum.
Medvirkende: Liturg Birgitte Kjær, Vinderup Kirketrio ved Torben Kjær, lystekniker Lars
Refshauge, samt en flok lokale.

TIRSDAG 1. OKTOBER KL. 19:30
Den, som mærker, at græsset gror …
Et højskoleforedrag med sange og fortælling om historierne bag
sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene har haft
noget på hjerte; anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender,
og tanker om det, der kommer. Højskolesangbogen er historie
og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er
væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Den, der
synger, er aldrig alene, og når man hører noget sammen, kommer man til at høre sammen...
Erik Sommer (1948) er uddannet musikpædagog fra Det kgl.
Musikkonservatorium og var i 16 år ansat som lektor i musik ved
Nr. Nissum Seminarium. Inden da var han højskolelærer på hhv.
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Silkeborg Højskole og Danebod Højskole igennem i alt 12 år.
Fra 2005 til 2010 var han forstander på SeniorHøjskolen i Nørre
Nissum. Erik Sommer er en meget efterspurgt foredragsholder
med fortælling og sang samt instruktør ved korstævner for både
voksne og børn og ved undervisning og kurser for musiklærere.
Undervejs er der kaffepause (20 kr.)
Alle er velkomne til en dejlig aften med sang og fortælling.

2019
ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL.
19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
TORSDAG DEN 21. NOVEMBER
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!

ALLE HELGEN

VI BÆRER SORGEN - SAMMEN!

SØNDAG DEN 3. 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 på hinandens sorg og savn.

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!
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Kirke for børn & unge

VI BÆRER MED

...samt deres familier
BØRNEKIRKE FOR 2-6 ÅRIGE
LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER 10.00-10.45
Sanselig gudstjeneste i børnehøjde
Det lille sure lam.

BUSK- GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN
SØNDAG DEN 27. OKTOBER 10.15
Traditionen tro inviterer vi sammen med FDF Egeris indenfor til
familiegudstjeneste.

BABYSALMESANG ER VIDUNDERLIGT!
NYT HOLD TORSDAG DEN 29. AUGUST
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen

SAMTALEGRUPPE FOR SKILSMISSEBØRN
En ny gruppe starter op, når der er samlet børn til det. Vi mødes
en time hver anden uge tirsdag eller onsdag efter skoletid, seks
gange i alt. Det er gratis at deltage.
Kontakt sognepræst Birgitte Kjær

DØBTE
12.05.2019
19.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
26.05.2019
16.06.2019
16.06.2019
30.06.2019

BISATTE OG BEGRAVEDE
Freja Elia Bæk Høstgaard
Noah Norman Mosegaard
Johanne Marie Bjerrisgaard
Sebastian Stenberg Jacobsen
Marius Breuning-Hansen Alstedmark
Nora Mørk
Claudia Lunde Eskildsen
Alexander Schmidt Christensen

LEG OG MAD I KIRKEN

VIEDE OG VELSIGNEDE

SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL. 17- 19

18.05.2019
Louise Albin Aagaard og Danni Albin Aagaard
01.06.2019
Kamilla Bukhave Holmgaard og Jonas Holmgaard
27.07.2019
Arnarissoq Petersen Christensen og
		Linda Broberg Christensen

Vi mødes i K-huset ved siden af kirken. Så er der leg og fortælling rettet mod de mindste. Større børn kan hænge ud i
sofaerne, inden den gode børnemad er klar til os. Alle børn
er velkomne med deres voksne, en eller to, bedsteforældre,
naboer, voksenvenner…
Pris for mad 30 kr. pr. voksen.
Arrangeres i samarbejde med Skive KFUM & KFUK.
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03.05.2019
08.05.2019
10.05.2019
06.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
27.06.2019
29.06.2019
03.07.2019
04.07.2019
11.07.2019
13.07.2019
13.07.2019
24.07.2019
26.07.2019
26.07.2019

Kjeld Andreas Nielsen
Gullmai Elisabeth Faurskov Nielsen
Elly Nielsen
Finn Jørgen Seisbøll
Eiler Poulsen
Benno Leonhardt Jørgensen
Karen Marie Nielsen
Lilly Hvidbjerg Jensen
Arthur Koldkur Pedersen
Ricky Brøns
Lone Aagaard Jensen
Kurt Hammer Pedersen
Niels Jørgen Nielsen
Elly Kristine Nielsen
Ole Hansen
Egon Hilmar Kristensen
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Skive KFUM/KFUK

Det sker i Estvad-Rønbjerg

Y-Design

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.

Y-design er en klub for piger i 4.-7. klasse, der har lyst til at
prøve forskellige kreative aktiviteter med stof, garn, papir, perler og
meget andet.
Vi mødes hver onsdag kl. 18.30-20.15 i K-husets anneks.
Første gang efter ferien er onsdag d. 11/9.

Madam K -K for kreativ, kvinder, KFUK
Velkommen til Madam K - et tilbud til kvinder, der har lyst til at
mødes for at lave noget kreativt sammen. Vi skal selvfølgelig også
snakke, synge og hygge. Kom om det er strikketøjet eller snakketøjet, du bruger mest.
Som udgangspunkt medbringer du selv det, du vil nørkle med.
Nogle gange har vi et tema på programmet, hvor der er materialer
til aktiviteten til en rimelig pris - du er stadig velkommen til at tage
din egen aktivitet med.
Vi mødes første mandag i måneden kl. 19-21.15 i K-huset. Sæsonen
starter mandag d. 2. september.

Inspirationsaftner for voksne
MANDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 19.30
Tidligere journalist ved Nordjyllands Radio Frode Mulkjær
Emne: ”Livshistorier og fællessang”
En aften med ”eksistensfråseri” i selskab med Muldkjærs venner:
Johannes Møllehave, Peter Plys, Lise Nørgaard, Anker Jørgensen,
Otto Leisner, Astrid Lindgren, Benny Andersen m.fl.
Vi skal også høre om børn og børnebørn, der opliver og oplives, og
bytter madpakker, skater, leger studieværter og meget mere.
MANDAG DEN 28. OKTOBER 2018 KL. 19.30
Formand SAT-7 Projektgruppe Arne Christoffersen, Silkeborg
Arne Christoffersen vil denne aften fortælle om SAT-7s spændende
arbejde.
SAT-7 er en tv station der sender programmer 24-7 til lande, hvor
kristne ikke har samme frihed til tro, som vi kender i Danmark. Hvordan er Mission Afrika involveret? Hvad er SAT-7 og hvem har fået
ideen? Og virker det?
FREDAG DEN 22. NOVEMBER 2018 KL. 18.00
Advent og julehygge for hele familien
Alle er velkommen
KFUM & KFUK’s Voksenafdeling
Se mere på: skive.kfum-kfuk.dk

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: 05. sep, 12. sep, 19, 26. sep; 10. okt,
24. okt, 31. okt; 07. nov, 21. nov, 28. nov.
Fortælleeftermiddag, kl. 14-16:
Tirsdag d. 08. oktober: Ole Søgaard, Søgård Stålbyg
Tirsdag d. 26. november: Jul i gamle dage
Filmaften, kl. 19-ca. 21.30
Onsdag d. 02. oktober
Torsdag d. 07. november
De nævnte aktiviteter finder alle sted i kirkeladen (v/Præstegården, Flyndersøvej 17A). Det er gratis at deltage, og der er ingen
tilmelding.

