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”Shtisel” hedder en serie, jeg er begyndt at se på Netflix.
Handlingen udspiller sig i nutidens Jerusalem, og hovedpersonerne er familien Shtisel, en ultraortodoks (”haredi”)
jødisk familie, som vi følger til hverdag og fest. Når jeg er
blevet grebet af serien og nævner den her, er det ikke kun,
fordi den fortæller en udmærket, almenmenneskelig historie om kærlighed og svigt, pligter og længsler, og hvad der
ellers hører et menneskeliv til, men fordi den uden fordømmelse og uden forherligelse giver en forståelse for, hvad
det vil sige at leve som jøde og dermed for det liv og den
kultur, den kristne tro er vokset ud af: Som søn af en jødisk
mor blev Jesus født som jøde, voksede op i den jødiske tro
og praktiserede den selv, blev selv mere end almindeligt
velbevandret i både de hellige skrifter og ritualerne. Han
levede blandt jøder. Hans disciple var jøder. Selv om vi nu
skelner imellem kristendom og jødedom, er det en skelnen, der først er kommet ind med tiden. Jesus selv og de
første kristne mente at prædike den sande (jødiske) lære
for jøder (og hedninger), ikke at komme med et alternativ.
Vores kristne tro skal altså forstås på en baggrund af jødisk
tro og tradition, fester og hverdagsliv, og her rækker Shtisel
fantasien en hjælpende hånd ved at sætte billeder på et liv
som ellers kan være svært at forestille sig.
Nu ved jeg godt efter at have set, hvordan et præsteliv blev
fremstillet i ”Herrens veje”, at der af hensyn til fremdriften
i et TV-drama må trækkes både lidt fra og lægges lidt til i
forhold til virkeligheden, og sådan er det sikkert også med
skildringen af familien Shtisels liv i forhold til et gennemsnitligt haredi jødisk liv, men det virker nu meget troværdigt.
Man kan selvfølgelig også læse sig til meget om, hvad det
vil sige at være haredi jøde, men det hjælper i hvert fald
på min forståelse at se det i levende billeder. Se, hvordan
det er en selvfølge at trykke et fingerkys på dørkarmen

(eller rettere på en lille kapsel på dørkarmen, som kaldes en
mezuzah og indeholder en pergamentrulle med to inskriptioner fra 5. Mosebog), når man går ind og ud af en stue.
Høre, hvordan de per refleks siger en velsignelse over alt,
hvad de spiser og drikker, om det så bare er et glas vand fra
hanen. Få et indtryk af, hvordan omgangstonen er mellem
mænd og kvinder i et samfund, hvor manden per definition er familiens overhoved, og ægteskaber arrangeres ved
hjælp af en mægler. Meget af den livsform, der skildres, er
selvfølgelig præget af at foregå i vor tid, men da det netop
er haredi jøder, der skildres, altså meget konservative jøder,
der holder fast i en streng fortolkning af Torah’en (Moseloven), bilder jeg mig ind også at få et indblik i den måde, livet
blev levet på blandt jøderne på Jesu tid, ikke mindst blandt
de farisæere og skriftkloge som nævnes igen og igen i Det
Nye Testamente. Det, synes jeg, er rigtigt spændende, og
at jeg så ovenikøbet er kommet i gang med serien i helligtrekongertiden, hvor et af temaerne i teksterne fra søndag til søndag er forholdet mellem lov og evangelium (den
samme Moselov, som de harediske jøder lever efter endnu),
ja, det gør det jo ikke mindre interessant for en præst. Slet
ikke efterhånden som vi bevæger os frem imod påske,
hvor Jesus bl.a. bliver korsfæstet for at udfordre den rituelle
overholdelse af Moseloven med sit budskab om, at det ikke
er den bogstavelige overholdelse af de enkelte regler, der
afgør, om vi holder Guds bud, men derimod om vi lader
næstekærlighed og fjendekærlighed vejlede os i overholdelsen af loven. Og se, det bliver det jo ikke nemmere af,
men det er en anden historie!
Godt forår og god fornøjelse med Shtisel, hvis nogen skulle
have fået lyst til at kigge med!
Sognepræst Anita Engberg
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INDVIELSESKONCERT AF KIRKENS FLYGEL

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
MENIGHEDSRÅDET, ER DET NOGET FOR MIG?

KIRKEGÅRDSKAFFE

Det er tid til at overveje om du eller én du kender, vil i menighedsrådet!
Der er valg i efteråret 2020, så der er god tid til at overveje det.
Det store arbejde med at bygge kirken er godt overstået, så de,
der ikke kunne overskue det, kan roligt melde sig.
Snak med en af de 10 menighedsrådsmedlemmer, hvis du vil
vide mere!

Vi fortsætter med at servere kaffe for dem, der kommer på kirkegården den anden fredag i måneden fra kl. 10-12.
Vi tilbyder kaffe, the og rundstykker.
Du kan sidde 5 min. eller 1/2 time.
Du kan hygge dig med de frivillige eller de andre, der kommer
på kirkegården.
Vi håber, at vi snart kan sidde uden for kirken igen.

Det er dejligt at bo i et sogn, hvor der sker så mange forskellige
ting i og omkring kirken.
Søndagens gudstjenester, natkirke, stilletid i Rønbjerg, toner og
tanker, højskoleformiddage, kirkegårdskaffe , sang og seniorliv, mændenes mødested, sogneaftner, syng sammen aftner,
koncerter m.v.
For børnene og deres forældre er der bl.a. babysalmesang,
børnekirke, julegudstjeneste, leg og mad i kirken, fastelavn og
samtalegrupper for skilsmissebørn og kirkekor.

Datoerne er:
Fredag den 8. marts
Fredag den 12. april
Fredag den 10. maj

Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

GUDSTJENESTE, KIRKEFROKOST
OG MENIGHEDSMØDE
Søndag den 7. april er der gudstjeneste kl 10.15 ved
Birgitte Kjær, dernæst kirkefrokost kl. ca. 11.30 i mødelokalerne og sluttelig menighedsmøde kl. ca. 12.30.
Menighedsrådet vil fortælle om hverdagen og lidt
om økonomien i Egeris sogn, .
Frokosten koster 30 kr., og der er ingen tilmelding.
Egeris Menighedsråd
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Mange hilsner
Elisabeth, Ingelise, Anne-Lise, Marianne, Inga og Kirsten.

SØNDAG DEN 24. MARTS KL 15.00
Velkommen til en flot koncert med pianist Anna Nadiryan der med
sit elegante og virtuose klaverspil vil indvie vores smukke Schimmel flygel, som kirken købte i maj 2018.
Anna Nadiryan er fra Armenien. Hun fik sin TV-debut som 12-årig og vandt flere
præmier som ung i klassiske klaverkoncerter. I 2007 bestod hun solisteksamen på
Philippos Nakas Conservatory i Athen med højeste karakter i alle fag og en særlig
præmie for sin dimittendkoncert. Hun arbejdede også på konservatoriet og blev til
sidst ansat som professor i klaver, mens hun sideløbende har spillet koncerter både
solo og sammen med en lang række instrumentalister og sangere i Grækenland.
For Anna handler klassisk musik om autenticitet, kunst og underholdning. Miraklet
udfolder sig lige foran publikums øjne, og to koncerter er aldrig ens.
Undervejs vil der være en kort pause med et let traktement.
Der er fri entré.

SAMTALESALON
Samtalesalon
KOM OG TAL MED OM Kom
LIVSFILOSOFI,
VÆRDIER
OG FÆLLESSKAB.
og tal med
om livsfilosofi,
værdier
KOM OG DEL DINE TANKER.
og fællesskab. Kom og del dine tanker.
Verden forandrer sig bestandigt, og samtalen mennesker

Verden forandrer sig bestandigt,
samtalen
mennesker
imellem
er både
imellem erog
både
nødvendig
og god. I den
gode samtale
bliver vi
allegode
klogere
på livet, os
selv og
nødvendig og god. I den
samtale
bliver
vi hinanden.
alle klogere på livet, os
selv og hinanden.
Vi indbyder til to samtalesaloner i Egeris Kirke i foråret.
20. Ifeb.
19.30 om
lidelse
og ondskab
VI INDBYDER TIL SAMTALESALON
EGERIS
KIRKE
I FORÅRET.
21. marts 19.30 om tro og viden
21. MARTS 19.30 OM TRO OG VIDEN
Et kort oplæg sætter samtalerne i gang i mindre grupper.

Et kort oplæg sætter samtalerneOst,
i gang
i mindre grupper.
kiks, rødvin, kaffe, te og snacks - pris 30 kr.
Ost, kiks, rødvin, kaffe, te og snacks - pris 30 kr.
Ved sognepræsterne
Betty
Ahrenfeldt og Birgitte Kjær
Ved sognepræsterne Betty Ahrenfeldt
og Birgitte
Kjær
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TIRSDAG DEN 23. APRIL:
Virksomhedsbesøg på Deif. Tilmelding nødvendig.
TIRSDAG DEN 7. MAJ:
Spil – gåtur – hygge

KIRKELIV

TIRSDAG DEN 21. MAJ:
Ivan Andersen, Krejbjerg, fortæller om Jens Væver og viser film
TIRSDAG DEN 4. JUNI:
Spil – gåtur – hygge

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.

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 1. MARTS KL. 10-12.00
Treenigheden – hvad betyder det, når vi siger, at Gud er
treenig? v/sognepræst Anita Engberg
Anita Engberg gør rede for udviklingen af treenighedslæren i
den kristne kirke, altså læren om, at Gud er én substans (eller ét
væsen) og tre personer, for selv om der i Biblen findes henvisninger til både Faderen, Sønnen og Helligånden, er begrebet
”treenigheden” først kommet til sidenhen, og det er til stadighed
en udfordring for tanken, troen og teologien, hvad det egentlig
betyder, at Gud er både én og tre.
FREDAG DEN 29. MARTS KL. 10-12.00
Kunsten at skyde med Mozartkugler - foredrag om musik,
dannelse og kanoner v/ Johannes Neergaard
Musik kan slå hårdt. Har man bare én gang fået at vide, at man
synger forkert, kan det mærke en for livet. Kanoner af forskellige
art har haft den betydning, at vi nogle gange tror, dannelse er
noget, der skal til for, at vi kan afgrænse os fra andre mennesker
- og det er det måske også.
I løbet af det interaktive foredrag om musik og dannelse fodrer
vi sammen kanonen med musikkugler. Gennem fællessang og
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debat bliver vi klogere på, hvordan musik ikke bare er nydelse
for den enkelte - men et godt værktøj til at danne os som mennesker og gøre verden bedre.
FREDAG DEN 3. MAJ KL KL. 10-12.00
Har vi en kirke – eller er vi det? v/Betty Ahrenfeldt.
Noget om Paulus, dét, han skrev og hvad det eventuelt kommer
os ved.

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 12. MARTS:
Spil – snak – hygge

TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 14.30-16.30
Anne Røndal har gennem sit præsteliv skabt mange skønne
historier. Glæd jer til at møde den nye præst i Rødding-LemLihme-Vejby og høre hende fortælle.
TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 14.30-16.30
Ord og sange fra krigens tid v. Betty Ahrenfeldt og Heidi R.
Rasmussen

Seniorudflugt
TIRSDAG DEN 11. JUNI KL. 14.30-16.30
Tirsdag den 11. juni er der udflugt for alle interesserede.
Til Sang og Seniorliv den 14. maj vil det blive bekendtgjort,
hvor udflugten går hen. Udflugten koster 120,- og betaling kan
ske efter mødet den 14. maj (kl. 16.30-17.30) eller hos kirke- og
kulturmedarbejder Heidi Rasmussen senest fredag den 31. maj.

TIRSDAG DEN 14. MAJ KL. 14.30-16.30
Aktiv musik – 8 mands harmonikaorkester vil underholde.

GUDSTJENESTE ER OGSÅ…
Natkirke

TIRSDAG DEN 26. MARTS:
Besøg på træmuseet i Oddense. Vi mødes ved sognehuset
9.15! Pris: 50,-

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.

TIRSDAG DEN 9. APRIL:
Påskefrokost kl. 12-14

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.

Toner og tanker
Lad musikken favne dig. Tænd et lys. Bed en bøn. Lad paraderne
falde og Gud finde vej til dig gennem toner og ord. En halv times
fred og fordybelse i Egeris Kirke midt i dit liv, midt på ugen.
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10.15

Palmesøndag Påske for børn, BK

Egeris

Tirsdag d. 16.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Torsdag d. 18.

10.15

Skærtorsdag, AE

Egeris

Marts

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 19.

10.15

Langfredag, BA

Egeris

Fredag d. 1.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 21.

10.15

Påskedag, BK

Egeris

Fredag d. 1.

19.00

Natkirke, AE

Egeris

Mandag d. 22.

10.15

2. påskedag, BA

Egeris

Søndag d. 3.

10.15

Gudstjeneste Fastelavn, BK - Kirkekor

Egeris

Tirsdag d. 23.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 5.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Onsdag d. 24.

17.00

Toner og tanker, AE

Egeris

Fredag d. 8.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Torsdag d. 25.

17.00

Leg og mad i kirken

K-huset

09.00

Gudstjeneste Sogneindsamling, BA

Egeris

Torsdag d. 25.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Tiradag d. 12.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Søndag d. 28.

10.15

Gudstjeneste, BK - Kirkekor

Egeris

Tirsdag d. 12.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Onsdag d. 13.

17.00

Stilletid i Rønbjerg, BA

Rønbjerg

Maj

Tid

Begivenhed

Sted

Torsdag d. 14.

19.00

GravAlvorlig

Egeris

Fredag d. 3.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 17.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

10.00

Konfirmation Jeppe Jensen

Egeris

Tirsdag d. 19.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Søndag d. 5.

15.00

Koncert violin og orgel

Egeris

Onsdag d. 20.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Tirsdag d. 7.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Torsdag d. 21.

19.30

Samtalesalon (Sogneaften)

Egeris

Tirsdag d. 7.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Søndag d. 24.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 10.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Søndag d. 24.

15.00

Koncert indvielse af flygel

Egeris

Lørdag d. 11.

09.00

Konfirmation, AE

Egeris

Tirsdag d. 26

09.15!

Mændenes Mødested

Sognehuset

Lørdag d. 11.

11.00

Konfirmation, BK

Egeris

Onsdag d. 27.

17.00

Toner og tanker BA

Egeris

Søndag d. 12.

09.00

Konfirmation, BK

Egeris

Torsdag d. 28.

17.00

Leg og mad i kirken Tante Andante

K-huset

Søndag d. 12.

11.00

Konfirmation, BA

Egeris

10.00

Højskoleformiddag

Tirsdag d. 14.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Søndag d. 31.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Fredag d. 17.

09.00

Gudstjeneste Bededag, AE

Egeris

Søndag d. 19

10.15

Gudstjeneste, BK - Kirkekor

Egeris

April

Tid

Begivenhed

Sted

Tirsdag d. 21.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 2.

10.30

Gudstjeneste med altergang

Gammelgaard

Tirsdag d. 21.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Onsdag d. 3.

19.30

Sangaften med Martin Ravn Jensen

Egeris

Onsdag d. 22.

17.00

Forårssoiré med Egeris Kirkekor

Egeris

Søndag d. 7.

10.15

Gudstjeneste, BK - Kirkekor og Kirkefrokost

Egeris

Torsdag d. 23.

19.00

Rhododendrongudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 9.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Fredag d. 24.

19.00

Natkirke, AE

Egeris

Tirsdag d. 9.

14.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Søndag d. 26.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 12.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Torsdag d. 30.

14.00

Fællesgudstjeneste ifm. kirkedagene

Herning

Fredag d. 12.

19.00

Natkirke, AE

Estvad

Søndag d. 10.

Fredag d. 29.
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Søndag d. 14.

OBS

OBS

Søndag d. 5.

OBS

Sæt X i kalenderen Pinse i anlægget d. 10 juni kl. 11.00, en folkekirkelig friluftsgudstjeneste

Aktivitetskalender

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg
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MELD DIG SOM INDSAMLER

GravAlvorlig

SØNDAG DEN 10. MARTS 2019

Tag hul på den svære samtale, mens tid er

TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.00

Egeris Sogn er klar til indsamlingen den 10. marts 2019. Vi håber
at se så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag.

Påske for børn
- og voksne
Palmesøndag 10.15 i Egeris Kirke

Påskeforvandling
Vi pynter påsketræet med
æsler, kors, palmeblade,
æg og lam.

Tilmelding til: Lillian Vittrup på mobil
20986171 eller mail lillian@vittrup.dk

–

Vi kommer ikke uden om det: Vi skal alle sammen dø. Men vi kan
godt lade være med at tale om det. Mens vi er raske og rørige, kan
det virke unødigt dramatisk at tage hul på en sådan samtale, og når
vi er meget syge, er der mange, der er bange for at gøre deres familie og venner kede af det ved at antyde, at der måske ikke er helbredelse forude, eller andre vil ikke gøre os kede af det. Det ændrer ikke
på, at der kan være ting, det er godt at få tænkt over og talt om i tide,
uanset om man er syg eller rask, har nogle specifikke ønsker for sin
sidste tid eller sin begravelse eller bare vil sige: ”I har min velsignelse
til at gøre, som I finder bedst, når jeg ikke er her mere.”
GravAlvorlig er et tænke- og samtalerum, hvor rammen er sat til
at få talt med sine pårørende eller reflektere for sig selv over, hvad
der er vigtigt for en i forbindelse med ens egen død og begravelse.
Nogle vil måske gerne tale om det praktiske, andre om de tanker

VIOLIN OG
ORGELKONCERT

SANGAFTEN MED MARTIN RAVN

SØNDAG DEN 5. MAJ KL. 15.00

ONSDAG DEN 3. APRIL KL. 19.30

Kom til en spændende, smuk og iørefaldende koncert med violinist
Loussine Azizian og organist Tove Kjær. Vi spiller en koncert med
Chaconnen og Passacagliaen i fokus. Derigennem vil vi byde publikum på en rejse gennem variationer og de to instrumenters verden
både sammen og hver for sig.
Udgangspunktet for både Chaconnen og Passacagliaen er et bastema, hvorover der spilles variationer og udsmykninger. Formen var
meget brugt af barokkens komponister. Til koncerten kan I høre
værker af Tomaso Antonio Vitali, Dietrich Buxtehude, Johann Seba-

Kom og få en dejlig aften i selskab med Højskolesangbogen og musiklærer Martin
Ravn ved klaveret. Vi skal synge nye som gamle sange og høre om tankerne bag
tonerne og teksterne.
Martin Ravn er lærer på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. Han underviser i musik og
dertil relaterede fagområder. I 1981 blev han uddannet lærer fra Skive Seminarium
og har siden været efterskoleleder i 10 år og efterskolelærer i 13 år. Desuden har han
undervist på en kirkemusikskole i Tanzania. Han har spillet musik i alle årene både som
udøvende musiker og som underviser.
Undervejs
bliver der en pause med lidt at drikke og spise. Alle er velkomne.
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de gør sig om et evt. forudgående sygdomsforløb, hvad der sker
efter døden, eller hvilke håb og drømme de har for en efterlevende
ægtefælle eller børn.
Vi begynder og slutter med en bøn og salme i kirken, og bortset fra
et kort oplæg v/sognepræst Anita Engberg, foregår resten af aftenen i privat samtale mellem de parter, der er kommet for at tale med
hinanden. Der er ikke nogen fast struktur for samtalen, men der vil
være samtalekort og andre hjælperedskaber til dem, der har lyst til
at benytte sig af det, herunder mulighed for at inddrage præsten i
samtalen efter behov.
Det er også muligt at deltage uden ledsager, hvis man fx vil bruge
anledningen til selv at udfylde ”Min sidste vilje” el.lign.
Tilmelding til sognepræst, Anita Engberg senest torsdag d. 07.
marts.

stian Bach, Béla Bartók og Tomaso Albinoni.
Den dansk-armenske violinist, Loussine Azizian (f.1986), er bosat i
Kristiansand. Hun er efterspurgt for sin klang, intensitet og virtuositet både som solist og som kammermusiker. Allerede som 17-årig
vandt hun sin første internationale musikkonkurrence - 1.pris ved
den prestigefyldte Jeunesses Musicales konkurrence i Bucharest,
Rumænien. Som et led i sine studier har Loussine deltaget i masterclasses med flere af verdens mest anerkendte professorer.
Koncerten er for alle, og der er fri entré.
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Kirke for børn & unge

VI BÆRER MED

...samt deres familier
Leg og mad i kirken

Tante Andante vender tilbage

Ulvetime har fået nyt navn
SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL17- 19
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.

TORSDAG 28. MARTS 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, senest tirsdag, til
Kirke og Kulturmedarbejder Heidi
Rasmussen.

Samtalegruppe for skilsmissebørn

Babysalmesang
NYT HOLD TORSDAG DEN 25. APRIL
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr. Vi synger salmer og sange, laver fagter, danser, blæser sæbebobler, vifter
med tørklæder m.v.
Det er gratis at deltage og forløber frem til 20. juni.
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
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Børn og unge oplever forskellige udfordringer, når
deres forældre går fra hinanden. Mange føler sig alene
med deres tanker og følelser, er bange for at gøre
deres forældre kede af det eller føler skyld over det,
der sker i familien. Mange har derfor glæde af at have
et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, tale om de ting, de er fyldt af og lytte til de andre
børn og unge.
Vi mødes i alt 6-8 gange og i hver anden uge. Det er
gratis. Ring eller skriv for nærmere info vedr. næste
gruppe. Gruppen ledes af sognepræst Birgitte Kjær

DØBTE
04.11.2018
09.11.2018

Alberte Primholdt
Peter Rasmus Christensen

11.11.2018

Silke Astrup Kristensen

17.11.2018

Vilhelm Kjær Egede Grydgaard

25.11.2018

Esther Thomassen

29.12.2018

Jonatan Christensen

13.01.2019

Emily Bjerggaard Muniz

VIEDE
15.12.2018

Sofie og René Juel Istrup

BEGRAVEDE & BISATTE
02.11.2018
16.11.2018

Egon Andersen
Leo Ejvind Laursen

30.11.2018
12.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
21.12.2018
29.12.2018
03.01.2019
04.01.2019
12.01.2019
18.01.2019
19.01.2019
30.01.2019
31.01.2019
01.02.2019
02.02.2019

Grethe Karmann
Mary Christensen
Carl-Johan Rømer Pedersen
Ingrid Margrete Sørensen
Anna Katrine Andersen
Tommy Eskildsen
Yrsa Frederiksen
Vagn Brøndum-Nielsen
Kai Nielsen Hald
Petrine Marie Hejgaard Thomsen
Grethe Lilly Christensen
Knud Christian Maigaard
Martin Andersen
Asta Stilling
Kristian Hornsgaard
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NYT I GUDSTJENESTEN
Vores hovedgudstjenester på søn – og helligdage er kernen i
enhver kirke, og derfor er der hele tiden grund til at overveje, hvordan vi fejrer gudstjeneste. Vi igangsætter nu her i Egeris en prøveperiode fra 1. marts indtil august, hvor vi skal afprøve ændringer,
der har med vores to sakramenter at gøre, dåben og nadveren,
som jo er de allervigtigste elementer af kristentroen i vores lutherske kirke og med ordets forkyndelse henover og rundt om det hele.
Vi vil gerne alle sammen i fællesskab bekende den kristne tro hver
eneste søndag, også når der er dåb. Det er netop vores fælles tro i
menigheden (herunder forældres og fadderes tro), vi døber mennesker ind i og på. Derfor vil tilspørgslen ved dåb blive kortere, men

have de samme led, som vi kender i dag.
Vi vil også gerne ved nadver gøre det, vi faktisk siger, nemlig at
bryde et brød og dele det, ligesom vi alle får en tår fra den samme
kande druesaft, som et tydeligt tegn på det fællesskab nadveren
giver os. Vi vil derfor fremover bruge rigtigt brød i gode håndterbare stykker, ligesom der vil være mulighed for at få et glutenfrit,
hvis man har brug for det.
Vi evaluerer løbende - kom gerne med jeres erfaringer - og endeligt i august.
Gudstjenesteudvalget på vegne af menighedsrådet

AFTENER

FORÅR

2019

RHODODENDRON

GUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 20. MARTS KL.
19.30-21.00 I MØDESALEN
TORSDAG DEN 25. APRIL KL.
19.30-21.00 I MØDESALEN

TORSDAG DEN 23. MAJ KL.19.00
Vi sætter os udenfor i rhododendronfloret på kirkegården og fejrer
forårsgudstjeneste. Bagefter er der et lille traktement til 30 kr.
På menighedsrådets vegne
Birgitte kjær

At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!

FORÅRSSOIRÉ
ONSDAG DEN 22. MAJ KL. 17.00
Pigerne i Egeris Kirkekor synger en koncert med de salmer og
sange, vi har brugt tid på i løbet af de sidste fire måneder. Lige nu
er der 34 piger i koret fra 2.-8. klasse godt fordelt på de forskellige
alderstrin. Der er ingen optagelsesprøve til koret. Alle, der har lyst,
kan synge. En soiré er en eftermiddags- eller tidlig aftenkoncert,
hvor repertoiret ofte består af kortere indslag. Vi håber, at mange
vil lægge vejen forbi. Der er lagt fællessalmer ind i programmet.
Alle er hjertelig velkomne.
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SYNG
SAMMEN

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!

Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, afholdes i år i Herning, og
det er er det største fælleskirkelige event i Danmark. Himmelske dage er en
mulighed for at lade kristne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige
retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Der sættes fokus på hvad troen er, og vi går et stykke vej sammen,
hvor vi kommer i samtale med hinanden om kirkens opgaver og problemer i verden – lokalt, nationalt, internationalt og fælleskirkeligt. Himmelske
Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen, men
også åbne op og byde indenfor til dialog og fællesskab. Biskoppen i Viborg
Stift Henrik Stubkjær opfordrer til at vi alle deltager i Himmelske Dage, ikke
mindst ved at være med i gudstjenesten på Torvet i Herning på Kristi Himmelfartsdag, den 30. maj 2019.
Der vil være gratis bustransport fra Skive og Salling for alle interesserede til
Herning og retur.

PROGRAM FOR 30. MAJ 2019
12.00 Afgang fra Egeris kirke
14.00 Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning.
15.00 Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade – og herefter er
der mulighed for at deltage i forskellige workshops og seminarer rundt i
midtbyen.
18.30 Afgang til Skive og Salling fra opsamlingspladsen i Herning.
Hos os skal man tilmelde sig hos: KK-medarbejder Heidi R. Rasmussen
senest den 14. maj.
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Skive KFUM/KFUK - Kirke Allé 115
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.

Y-Design
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. 18.30-20.30 i K-husets anneks.

Inspirationsaftner for voksne
MANDAG DEN 18. MARTS 2019 KL. 19.30
Præst og kristendomskonsulent Morten Hougaard Sørensen
Emne: “Giver det mening at tro på Gud i dag?”
Giver det stadig mening at tro på Gud i en tid, hvor det næsten kun
er rationelle og økonomiske argumenter der tæller? Efterhånden
er traditionstabet og den følgende mangel på sprog for tro og
religiøsitet så massiv, at det er svært at have en samtale om tro og
kristendom. Så hvordan kan vi overhovedet tale om kristendommens mening i dag?
Pris inkl. Kaffebord 50,- kr.
Alle er velkomne
KFUM & KFUK’s Voksenafdeling

Se mere på: skive.kfum-kfuk.dk

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. 07. marts kl. 19.00: Filmaften. Kirkeladen i Estvad.
• Tirsdag d. 19. marts kl. 14-16: Fortælleeftermiddag om Jens
Rosendal. Kirkeladen i Estvad.
• Søndag d. 14. april kl. 14-16: Forår for familien. Kirkeladen i Estvad. Vi synger påskesalmer og forårssange, laver æggeløb og sysler med saks og papir, eller hvad vi nu finder på i år til dem, der har
fingersnilde og gerne vil have lidt pynt med hjem.
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: 07. mar – 14. mar – 21. mar – 11.apr – 25. apr
– 02. maj – 09. maj – 16. maj – 23. maj

