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En dåb i Rusland og en sodmærket bjælke

Provst
Betty Grønne Ahrenfeldt
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
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Træffes efter aftale. Mandag fri.
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Birgitte Refshauge Kjær
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Træffes efter aftale. Mandag fri.

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

Menighedsrådet
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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. 9752 3939

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

Vi har fået et billede i kirken. Det hænger ovre ved lysgloben lige ved siden af døbefonten. Billedet forestiller Jesu
dåb, som den russiske maler Andrei Kolkoutin har gengivet det. Både Jesus og Johannes er tydeligt russiske, klædt
i landlige klæder fra provinsen i Rusland. Billedet er sådan
lidt gennemsigtigt, transparent i sit udtryk. Teknikken det
er lavet med ligner meget den, man bruger, når man skriver ikoner, altså maler de klassiske ortodokse ikoner. Man
lægger lag på lag lige så langsomt gennem lang tid, og her
har maleren brugt tynd vandig maling, så han fik det transparente udtryk, han gerne ville have. Kolkoutin vil gerne
udtrykke en ærlig kristendom, som møder mennesker som
de er, og uanset hvor de er fra.

Kirketaxa
Bestiling på 9752 4700 el. 7025 2525
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr måned

En dåb i Rusland og en sodmærket bjælke med et kors, hvad har
de så med hinanden at gøre?

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

Deadline for næste kirkeblad 1. 8. 2019
Forsidebillede: Heidi Rasmussen
Layout: Stærdal FotoGrafisk
Tryk: VIBLA A/S

Løgumkloster kirkes klosterdel. I 2012 satte en 14 årig pige
ild til noget træværk i salen, og derfor måtte man udskifte
en del af de gamle loftsbjælker. Præsten i Harboøre,
Karsten Christensen, arbejder i træ i sin fritid, og han prøver
at finde de kors, som træet gemmer på. Han har fået nogle
af de her gamle sodmærkede bjælker fra dormitoriet. Og
da jeg hørte om det, spurgte jeg, om han ikke kunne lave
en bjælke til os. Han har pudset det værste sod af, og da jeg
ikke decideret bad om et kors, som ellers er det eneste, han
har lyst til at lave, satte han et fint bronzekrucifiks på.
En dåb i Rusland og en sodmærket bjælke med et kors,
hvad har de så med hinanden at gøre? Jo, de minder os om
det aspekt ved kristendommen, at den slår rod og bliver
lokal alle steder i verden, samtidig med, at vi er del af en stor
fælles kirke. Det minder os om, at vi til alle tider går afsted
sodmærkede efter vores livs kampe, men aldrig alene, for
også Kristus blev mærket af livet. Den kirke, som Gud Helligånd satte i bevægelse pinsedag, er fortsat i bevægelse.
Vi er en kæmpende, søgende, tøvende og organisk kirke. Vi
indbydes til at blive en del af den gennem dåb og vi nærer
vores tro i gudstjenester, i samtale, i samvær livet igennem.
Glædelig pinse!
Sognepræst Birgitte Refshauge Kjær

Vi har også i kirken fået en bjælke med et kors på. Bjælken
står til daglig ude i forgangen ved sofaerne, men kan tages
ind og bruges i kirken som læsepult eller piedestal til noget,
vi skal kigge på og undre os over. Bjælken er en loftsbjælke i
grantræ, der har siddet i dormitoriet – munkenes sovesal – i
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Lyset

er kommet til verden
Folkekirkelig friluftsgudstjeneste
10. juni kl. 11.00 i Anlægget i Skive
Fortælling, musik og sang til liv for os!
Kom med om bord!

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
I begyndelsen af april var menighedsråd og kirkens ansatte på
studietur i 1 ½ døgn. Vi kørte fra Egeris torsdag eftermiddag til
Lyng kirke ved Fredericia, hvor salmedigter Holger Lissner fortalte om nogle af sine skønne salmer. Efter aftenskaffen kørte vi
til Løgumkloster Refugie, hvor vi blev indkvarteret.
Næste morgen var vi klar til morgensang i Kapitelsalen og herefter viste Else Marie Kirk os rundt i kirken. Det var meget spændende. Kl. 10 var vi klar til at ”Tale om Tro” med provst Christina
Rygaard Kristiansen fra Tønder. Om eftermiddagen var emnet
”Retning for gudstjenesten” med præst Tine Illum. Dejligt at få ny
inspiration og have tid til at snakke sammen!
Før aftensmaden var vi til aftensang i kirken. Aftenen sluttede
med at vi hyggede os og sang fra Højskolesangbogen. Inden vi
lørdag morgen kørte mod Skive deltog vi igen i den højtidelige
morgensang.
En dejlig oplevelse og samvær med ansatte og menighedsrådsmedlemmer fra Egeris.

og der kommer stadig mange på besøg. Vi har haft 1-års gennemgang af kirken, og der var kun få fejl, der skulle rettes. Vi har
prøveopsat højtalerne i siderne, og det lader til at give en bedre
lyd. Vi håber, at alle nu kan høre, hvad præsten siger under gudstjenesten.
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ANLÆGGET
2. PINSEDAG 10. JUNI 2019 KL. 11.00
Årets traditionsrige pinsegudstjeneste i det fri
har temaet: Lyset er kommet til verden.

Pinse i Anlægget
2. Pinsedag 2019

Menneskelivet er fuld af kontraster, vi kender både lys og mørke. Vi vil
lade stærke fortællinger, flotte salmer og skøn musik leve imellem os og
i os, lade dem lyse, lyse op og pege på Lyset, som er kommet til verden.
Som altid skal man selv medbringe noget at sidde på. Vel mødt!

Kirkegårdskaffe ude eller inde efter vejret.
Siden september 2018 har vi serveret kaffe og rundstykker til de,
der kommer på kirkegården. Det er den anden fredag i måneden
kl. 10-12. Vi er glade for at mange tager imod tilbuddet og får sig
en hyggesnak med de 2-3 frivillige, som er der hver gang. De to
gravere, Else og Vibeke, kigger også forbi, hvis de har tid.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

Menighedsmødet
Det årlige menighedsmøde blev afholdt 7. april efter gudstjeneste og kirkefrokost.
42 personer deltog i Menighedsmødet, og referatet kan læses
på Egeris Kirkes hjemmeside. Tak for god debat.
Kirken er nu snart 1 år gammel
Vi er så glade for de nye, dejlige rum, og det lader til, at alle der
kommer i kirken synes godt om den. Vi får mange rosende ord

PINSE I

SKÆRSOMMERKONCERT
MED CALLUNAKORET
Det frivillige kirkegårdskaffehold

TIRSDAG DEN 11. JUNI KL. 20.00 I EGERIS KIRKE
Vi fejrer sommeren med en koncert fyldt af sol og sommer, fædrelands- og naturstemning. I 2020 vil koret synge koncerter med
gode, klassiske popsange. Der vil også være et par smagsprøver fra dette repertoire.
Der er gratis adgang til koncerten. 

Arrangør: Callunakoret
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GUDSTJENESTE ER OGSÅ…
Cyklesøndag

KIRKELIV
SENIORLIV
Højskoleformiddage

Mændenes Mødested

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

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,-

FREDAG DEN 7. JUNI KL. 10.00-12.00
Nytter det? Hvad er der brug for ude i verden? v/Else Højvang
- det er spørgsmål vi stiller os selv, når der samles ind til arbejdet ude i verden i nødhjælps- og missions organisationer. Else
Højvang, vil forsøge at svare på disse spørgsmål ud fra sine erfaringer som udsendt 28 år til Nordvest Tanzania for Danmission.
Hassan siger med tårerne trillende ned af kinderne: ”Havde jeg
vidst, det jeg ved nu, var min søn ikke død”. ”Nu planlægger min
mand og jeg arbejdet sammen og taler også om hvad pengene
skal bruges til, når vi sælger høsten” siger Angelina. ” På Ntoma
lærte jeg at udnytte de muligheder, der er for at tjene penge til
at forsørge mine børn” siger Happines. Det er nogle af udsagnene fra folk, som er blevet hjulpet på vej i livet af kirkens programmer.
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.

SØNDAG DEN 28. JULI FRA ESTVAD KIRKE
Kom og vær med til en ny fælles sommertradition mellem
menighederne i Estvad-Rønbjerg og Egeris.
Gudstjenesten denne søndag foregår i Estvad Kirke kl.10.15 –
der er derfor ingen i Egeris. Bagefter 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.
Vi cykler en times tid til et skønt sted og nyder maden der.
Dagen slutter med en lille andagt ved 13-tiden, og så kan man
cykle hjem derfra.
Der tilbydes kirkebil fra Egeris og hjem igen efter gudstjenesten,
hvis man ikke skal med på cykel. Tilmeld dig i så fald til Birgitte
Kjær.

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.

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

Velkommen til en skøn sommertradition.

TIRSDAG DEN 4. JUNI:
Spil – snak – hygge
TIRSDAG DEN 18. JUNI:
Udflugt med kaffekurven til Jens Vævers hjemegn. Vi mødes ved
Sognehuset.
TIRSDAG DEN 2. JULI:
Sommerafslutning kl. 12.00
Vi mødes til grill og hygge.
TIRSDAG DEN 13. AUGUST:
Sæsonopstart. Snak – hygge – spil
TIRSDAG DEN 27. AUGUST:
Endnu ikke programsat

SENIORUDFLUGT
– sidste chance for billetter!

TIRSDAG DEN 11. JUNI
Udflugt for alle interesserede. Der er afgang fra kirken kl. 13.00.
Kaffen drikkes på Restaurant Orkidé Dania, og dernæst besøger vi Hadsund kirke, hvor sognepræst Carsten Bøgh-Pedersen
vil fortælle om kirken og synge lidt med os. Ved hjemkomsten
til Egeris Kirke ca. kl. 18.00 serveres der smørrebrød, øl, vand
og kaffe.
Udflugten koster 120,- og betaling kan ske til kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen senest fredag den 31. maj.
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Aktivitetskalender
Juni

Tid

Begivenhed

Sted

August

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 2.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Søndag d. 4.

09.00

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 4.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 6.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Tirsdag d. 4.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Onsdag d. 7.

10.00

Sommerkirke for børn

Sognehuset

Fredag d. 7.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Torsdag d. 8.

10.00

Sommerkirke for børn

Sognehuset

Søndag d. 9.

10.15

Pinsedag, BA

Egeris

Fredag d. 9.

10.00

Sommerkirke for børn

Sognehuset

Mandag d. 10.

11.00

Pinse i Anlægget, BK

Anlægget

Søndag d. 11.

09.00

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 11.

13.00

Udflugt Sang og seniorliv

Tirsdag d. 13.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 11.

20.00

Skærsommerkoncert Callunakoret

Egeris

Søndag d. 18

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 14.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Fredag d. 23.

19.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 16.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 25.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 18.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 27.

09.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Søndag d. 23.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 30.

14.30

Stærke afrikanske kvinder

Egeris

Tirsdag d. 25.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Søndag d. 30.

September

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Juli

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 1.

15.00

Grundtvig og kvinderne

Egeris

Sognehuset

Fredag d. 6.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Estvad

Søndag d. 8.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Egeris

Lørdag d. 14.

10.00

Børnekirke, BK

Egeris

Søndag d. 15.

10.15

Høstgudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 2.
Fredag d. 5.
Søndag d. 7.
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BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg

12.00
19.00
10.15

Mændenes Mødested
Natkirke
Gudstjeneste, BA

Søndag d. 14.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 16.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Søndag d. 21.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 28.

10.15

Gudstjeneste, BK
Cyklesøndag

Estvad
(ingen i Egeris)

Sæt X i kalenderen:
Søndag den 1. september kl. 15.00 Grundtvig og kvinderne - Fortælling med musik og sange
Søndag den 15. september - Høstgudstjeneste		
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KONFIRMANDERNE 2019
Janni Bukhave Sørensen

Caroline Henriksen Nielsen

Sofie Søndergaard

Christian Erhard Vindum
Emil Egeskov Pedersen
Isabella Grønnemark Søvsø Christensen
Josefine Offersen
Lukas Due Jensen
Mads Kikkenborg Jensen
Maja Daugaard Ahlgren
Magnus Hougaard Jensen
Maria Nehls Kaas
Mathias Harring
Natalie Sønderup Christensen
Noah Bergmann Poulsen
Paw Munk

Fotograf: Bente Bundgaard

Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard

Camille Normann

Camille Svith Høgedal

Cecilie Løvig Gade

Eva Hauge Husted

Celeste Lindhard Jensen

Freja Christa Jespersen

Dinah Bugge Nielsen

Julie Thelin Laustsen

Emma Hindkær Seerup

Maiken Poulsen

Flykra Mouritsen

Sille Dahl Kristensen

Frederik Kvistgaard Bak

Stine Nørgaard Nielsen

Frederik Stavnsgaard Dahl
Johanne Lindgren Gam Kahr
Kevin Bundgaard Fomsgaard
Laura Mørk Mikkelsen
Maja Vældgaard Adamsen
Signe Kjellerup Kristiansen
Sofie Akstrup Skyldahl
Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard
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Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard
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KONFIRMANDERNE 2019
Amalie Tøttrup Nedergaard

Mille Rumpelthiin Bligaard

Cecilie Balsby Offersen

Nicolai Staunstrup

Cecilie Svoldgaard Mossing

Piol Aney Yel

Clara Trærup Lundberg

Phillip Vingaard Klausen

Emil Lykke

Silas Veis Thomsen

Filip Christensen

Viktor Bro Veilgaard

Janus Bartkowiak Frandsen
Johanne Vium Gyldenløve
Kathrine Linnet Jørgensen
Katrine Skov
Lukas Fruergaard Dahl
Lykke Nielsen
Mads Foged Faurskov
Magnus Juul Jensen
Mikkel Mark Olesen
Fotograf: Søren Bloch Kirkegaard

Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder at nu kommer, en
varm og lys skærsommer
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MØD 3 STÆRKE KVINDER
FRA TANZANIA
FREDAG DEN 30. AUGUST KL. 14.30
Ofte hører vi om undertrykte kvinder, piger, der ikke får uddannelse, fattigdom, hårdt arbejde i markerne, når det gælder Afrika. Det er virkeligheden for mange, men der er også
nogle, der får en uddannelse og spiller en rolle i samfundet. Vi
skal høre disse tre kvinder fra Danmissions partnere i Tanzania
fortælle om deres liv, hvordan blev de til det, de er, og hvad
de bidrager med i deres kirke arbejde på forskellig vis.
Mød Anatoria Aligaweza, 56 år, mor til 4 og leder af Karagwe

stifts menighedsudviklingsprogram, Lilian Kafuruki, 45 år,
ugift, gynækolog og overlæge på Nordveststiftets hospital Ndolage samt Adria Erasmi, 35 år, mor til 3 og kasserer i
Mwanza stift. De besøger Danmission som genbesøg efter en
studietur til Tanzania i februar.
Egeris kirke og Danmission i Viborg stift indbyder jer. Det er
usædvanligt med et møde fredag eftermiddag, men det er
også 3 usædvanlige kvinder. Grib chancen, kom og mød dem.
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VI BÆRER MED

Kirke for børn & unge
...samt deres familier
Sommerskole i Egeris Kirke for de 7-11 årige
ONSDAG DEN 7. AUGUST TIL FREDAG DEN 9. AUGUST
Kom og vær med til tre dage med sjove aktiviteter i og omkring
Egeris Kirke. Temaet er ”På Jesu tid”, og vi skal opleve, hvordan det var at leve dengang. Hvad legede de? Hvad spiste de?
Hvordan lavede de bøger?

DØBTE

16.02.2019

Jørgen Brunsgaard Andersen

Vi skal ud på tur, være kreative, lave bål og meget mere – og så skal
vi selvfølgelig høre de gode fortællinger!

03.02.2019

Nora Hedegaard Frederiksen		

26.02.2019

Verner Jensen Smed

24.02.2019

Emilie Bode Pedersen		

31.02.2019

Dagny Marie Kristensen			

Det er ganske gratis. Tilmelding senest 1. juli til kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen.

03.03.2019

Lilli Juel Istrup

02.03.2019

Elisa Kirstine Rasmussen

24.03.2019

Mille Skovgaard Madsen

02.03.2019

Kirsten Marie Kjærulff

31.03.2019

Magnus Thuelund Svendsen		

13.03.2019

Poul Erik Andersen

31.03.2019

Neo Juel Holmgård Andersen		

15.03.2019

Harald Vinkler Madsen

31.03.2019

Silas Færch Boel Nielsen		

21.03.2019

Grethe Jensen			

14.04.2019

August Odgaard Gade

29.03.2019

Svend Krejberg

14.04.2019

Viggo Faurskov Boll

03.04.2019

Elo Strøm Nielsen

11.04.2019

Kaj Ove Hærup Jespersen

13.04.2019

Tore Lindstrøm			

23.04.2019

Louise Kristensen		

24.04.2019

Ruth Blaaberg

25.04.2019

Anna Marie Paulsen

Babysalmesang
NYT HOLD TORSDAG DEN 29. AUGUST KL. 10.00
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr. Vi synger salmer
og sange, laver fagter, danser, blæser sæbebobler og vifter med
tørklæder.
Det er gratis at deltage, og holdet forløber frem til 21. november.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen.
For mere info: www.egeriskirke.dk
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BISATTE OG BEGRAVEDE
06.02.2019

Verner Nielsen

15.02.2019

Olga Kristine Iversen			

16.02.2019

Ove Jensen
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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.
Vi holder sommerferie i juli og august.

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.

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: 23.maj - 06. juni - 15. august - 22.august

Y-Design

Sommerseminar ”Nåden er din dagligdag”:

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.

TORSDAG D. 13. JUNI KL. 9-13 I KIRKELADEN I ESTVAD.
Gennem samtaler og øvelser inspireret af de metoder og materialer,
jeg bruger i konfirmandforberedelsen bruger vi en formiddag på at
undersøge, hvad vi forstår ved at leve på Guds nåde. 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 på tlf. 4037 3428 / email:
ael@km.dk senest d. 11. juni af hensyn til den afsluttende frokost.

Vi mødes hver onsdag kl. 18.30-20.30 i K-husets anneks.
Klubben holder sommerferie.
Vi mødes igen onsdag d. 11. september.
Se mere på: skive.kfum-kfuk.dk

Kirkegårdsvandring og aftensange
ONSDAG D. 28. AUG KL. 19.00 PÅ ESTVAD KIRKEGÅRD
Anni Berthelse (graver) inviterer på en kop kaffe og en uformel tur
rundt på Estvad kirkegård. Kom og hør om de overvejelser og hensyn, der ligger bag den måde, kirkegården er indrettet på, og om
arbejdet med at vedligeholde en kirkegård. Alt sammen krydret
med lidt lokalhistorie og med gode muligheder for deltagerne til at
stille spørgsmål og byde ind med viden og anekdoter. Vi runder af
med et par aftensange eller tre i kirken, inden vi skilles.

