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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.

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

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
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 03.02.2020
Forsidebillede: Heidi Rasmussen
Layout: Stærdal FotoGrafisk
Tryk: VIBLA ApS

”Maden betyder altid noget andet også.” Denne ene sætning fra en novelle om Skærtorsdag vender jævnligt tilbage
til mig, for det er så sandt, som det er sagt: Maden betyder
mere end smagsoplevelsen, eller sagt med forfatterens mere
fabulerende sprog: ”Vi skal være mætte, men vi skal også sidde
sammen, og nogen har lavet maden, måske har vi lavet den
sammen, måske er der én der har lavet den, måske er det mig,
måske synes jeg ikke rigtigt det smager godt, og måske vil det
være en lettelse at se de tager en portion til.” (Læs selv videre
i ”Gennem den kulsorte sky. Påskehistorier”) Selv en leverpostejsmad, der har ligget i tasken en halv dag, betyder noget set
i det perspektiv, og for den sags skyld også de mange julemåltider, vi er på vej imod.
Når den indledende sætning tit og ofte kommer til mig, er det
fordi det, der kan siges om maden og måltidet, også kan siges
om så meget andet, blandt andet den måde vi omgås hinanden på i kirken. Herunder og ikke mindst i gudstjenesten: vi
synger, og salmesangen betyder mere end ordene. Vi rejser os
op og sætter os ned, og bevægelsen har dybere betydning
end at få sig strakt og bøjet. Vi mødes på et bestemt tidspunkt
på bestemte dage. Vi lytter. Vi siger ”Amen”. Vi gør tingene sammen. Det er en af de dybere betydninger bag det meste, og
det er dybt meningsfuldt, i hvert fald for mig.
Alligevel banker mit hjerte også for en anden slags gudstjeneste: Natkirke-slagsen. Den slags gudstjeneste, hvor vi ikke gør
tingene sammen, i hvert fald ikke det meste og ikke på samme
gennemkoreograferede måde som til en søndagsgudstjeneste. Faktisk er det lidt ironisk, men helt i tråd med den frihedsgrad, der ligger i begrebet, at natkirke vist sjældent afholdes
om natten, men som regel om aftenen. Kl. 19-22 i Egeris, Estvad og Skive kirkers tilfælde. Det er i grunden ikke så underligt,
at jeg tit bliver spurgt: ”Natkirke, hvad er det?”. Her kommer et
bud:
Natkirke er en uformel gudstjeneste, som formes af den
enkelte deltager. Kirken er åben, og man kan komme og gå,
som man vil i aftenens løb, blive 3 minutter eller 3 timer.
Ingen prædiken, ingen salmer, ingen fast struktur. Hvad laver

man i grunden i natkirken?
Man kommer og ser, hvad der sker.
Man går på opdagelse i det dæmpede lys i kirkerummet.
Der er små ”stationer” med billeder, læsestof, spørgsmål, bønner, lystænding m.m. Så går man igen.
Eller man tager en kop kaffe og bliver hængende lidt endnu.
Man lytter til musikken.
Man går - står - sidder - ligger.
Det bestemmer man selv.
Og så går man igen.
Eller man bliver en stund.
Tier en stund.
Taler en stund.
Deltager i nadverandagt og afslutning,
(Advarsel: her er salmer og en lille prædiken) Man kan også
lade være.
Før eller siden går man igen.
I natkirken er der plads til alle, der
•
har lyst til at opleve den gode stilhed sammen med
nogen
•
søger fordybelse i eget tempo
•
mangler et sted at sige ”Tak”, ”Hjælp”, ”Undskyld” eller
noget helt andet
•
eller bare er nysgerrige… Måske endda efter at finde ud
af, om det jeg lige har beskrevet, virkelig kan blive til en
gudstjeneste?!
Vel mødt og på gensyn!
Anita Engbjerg

3

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Så er vi igen nået til december måned, hvor der sker så fantastisk
mange spændende ting i vores dejlige land. I familierne, i vuggestuer, børnehaver, skoler, på plejehjemmene, i foreninger, i byen, i
tv og selvfølgelig også i og omkring Egeris kirke.
Der er gudstjenester for forskellige aldersgrupper, juletræstænding
udenfor kirken, forskelligartede koncerter, luciaoptog, og det helt
nye er julekalender i sognehusets carport. I kan læse nærmere om
alle arrangementerne i dette kirkeblad.
Jeg håber, I vil finde ro i december og nyde det, det hele handler
om: At Jesus blev født julenat! Glædelig Jul til jer alle.
Når nytårsklokkerne har fortalt os, at det nye år 2020 er her, og vi
har ønsket hinanden GODT NYTÅR, fortsætter de mange aktiviteter
i Egeris Sogn, hvor alle er velkomne.

KIRKEGÅRDSKAFFE

Har du tid til en kop kaffe i forbindelse med, at du er på kirkegården,
er du velkommen følgende datoer:
13.december - 10. januar - 14. februar - 13. marts
Vi har kaffe og rundstykker mellem 10 og 12.
Alle er velkomne.

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, eller MobilePay
til nr. 85793, skriv ”Julehjælp” i tekstfeltet. Store som mindre
beløb nytter og glæder mange.

HELLIGTREKONGERSVANDRING

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

SØNDAG DEN 5. JANUAR KL. 10.15-14.30
Traditionen tro indleder vi et nyt år i fællesskab med
menigheden i Estvad-Rønbjerg. Vi begynder gudstjenesten i Egeris kirke kl. 10.15. Derfra vandrer vi til Estvad
Kirke, hvor vi får lidt suppe, og kl. 14.00 samles vi i kirken
til nadver. Det er naturligvis også muligt at deltage i
gudstjenesten uden at deltage i vandringen. Vi vandrer ind gennem skoven ligesom sidste år, ikke ude på
dæmningen ved åen, så vejen er god hele vejen. Der er
transport tilbage til Egeris.

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.

Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

JULEAFTEN

-VI SKAL I KIRKE
10.30 Juleaften på Gammelgaard plejecenter
ved Betty Ahrenfeldt
11.30 Juleaften for de mindste og alle voksne,
der har lyst ved Birgitte Kjær

LEVENDE JULEKALENDER
-MØD EN RIGTIG FORTÆLLER

ALLE HVERDAGE KL. 17.00 – 17.20 UDEN FOR SOGNEHUSET – HUSK VARMT TØJ
Vi åbner en låge i den levende julekalender alle hverdage i december. Vi sætter os ind i halmen og møder en rigtig levende fortæller, der
har noget på hjerte, og som har noget med, vi kan smage på, dufte til, se på eller røre ved. Vi skal høre om julen i gamle dage, julen langt
væk, julen når det hele går galt. Den levende julekalender ved Egeris Kirke er for børn, voksne og gamle.
Første gang er mandag d. 2. december og sidste gang mandag d. 23. december

14.00 Juleaften for alle ved Birgitte Kjær
15.30
Juleaften for alle ved Betty Ahrenfeldt
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Mændenes Mødested
TIRSDAG I ULIGE UGER KL. 9.30-11.30 I EGERIS SOGNEHUS

KIRKELIV

Samvær og hygge for alle mænd 65+.
Der serveres kaffe og rundstykker. Pris: 25,TIRSDAG DEN 3. DECEMBER
Julefrokost kl. 12-14
Øl og vand kan købes. Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 30,TIRSDAG DEN 14. JANUAR
Sang, hygge og spil
TIRSDAG DEN 28. JANUAR
Endnu ikke programsat

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 6. DECEMBER KL. 10-12.00
Kim Fupz Aakeson – en dansk forfatter v. Heidi R. Rasmussen
Vi løfter en flig af Kim Fupz Aakesons forfatterskab for både børn
og voksne.
FREDAG DEN 7. FEBRUAR
Kirstine v. Lars Novrup Frederiksen.
Lars Novrup Frederiksen, Sevel, udgav i
2017 romanen KIRSTINE. Romanen foregår
i sidste halvdel af 1200 tallet. Den unge Kirstine bliver mod sin vilje anbragt på Stubber
Kloster. Efter den første svære tid i klosteret
dør priorinden, Dagmar, og Kirstine vælges
som hendes afløser. Kirstine leder klosteret
med omtanke og vestjysk handelstalent,
og uden at ville det bliver hun og klosteret
inddraget i den lange kæde af dramatiske
hændelser, der leder frem til mordet på Erik
Klipping.
FREDAG DEN 6. MARTS
v. Anita Engberg
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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.

TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR
Sang, hygge og spil
TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR
Endnu ikke programsat

VI BRUGER KIRKERUMMETS
MØRKE TIL…
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 er lukket 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. Fra januar flyttes det fra onsdage til torsdage.

TIRSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.30
Egeris kirkes børnekor går Lucia for os og synger nogle af årstidens sange. Efter kaffen fortæller Betty Ahrenfeldt julehistorie,
som i gamle dage.
TIRSDAG DEN 14. JANUAR KL. 14.30
Vi får besøg af tidligere direktør for TV2 MidtVest, Ivar Brændgaard. Han fortæller under overskriften: ”Et levet liv, set i bakspejlet; fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander,
tv-direktør og endelig sognepræst.
TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 14.30
Er det sognepræst Jørgen Gleerup, Thorsager, der i ord og musik
taler om: ”Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark” – en række erindringsbilleder fra livet på landet i 1950erne – krydret med tidens viser
og sange. Livsfortællinger fra dengang for længe siden.

NYT TILTAG: TIRSDAGSCAFÉ
Vi vil prøve noget nyt i Egeris kirke. Nemlig en lille snakke- og hyggecafé. Så VELKOMMEN i kirkens ”grønne hjørne”, den sidste tirsdag i
måneden fra januar-april.
Caféen åbner 14.30 og slutter ca. kl.16.00. Der vil være 2 værter, kaffe
og the på kanden og en bid brød til, for 10 kr. Vi snakker, hygger os,
læser aviser og bøger og fortæller måske af og til en god historie. Alle,
der har lyst er hjerteligt velkomne.
Tirsdagscafeen foregår: 28.januar; 25.februar; 31.marts; 28.april
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December
Søndag d. 1.
Tirsdag d. 3.
Tirsdag d. 3.
Onsdag d. 4.
Onsdag d. 4.
Torsdag d. 5.
Fredag d. 6.
Søndag d. 8.
Søndag d. 8.
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Tid

10.15
10.30
12.00
10.15
19.00
10.00
10.00
10.15
15.00

Begivenhed

Gudstjeneste, BA - Kirkekoret medvirker
Gudstjeneste
Mændenes mødested - julefrokost
Børnejul med Hedemarken
Adventskoncert med kirkekoret
Børnejul med Valhalla og Dagplejen
Højskoleformiddag
Gudstjeneste, BK
Gospelkoncert Happy Voices

Torsdag d. 9.

17.00

Stilletid i Estvad, BA

Estvad

Søndag d. 12.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Sted

Tirsdag d. 14.

9.30

Mændenes Mødested

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 14.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Gammelgaard

Torsdag d. 16.

19.30

Sogneaften Preben Kok

Egeris

Egeris

Søndag d. 19.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 21.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Egeris

Tirsdag d. 21.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Egeris

Fredag d. 24.

19.00

Natkirke

Egeris

Egeris

Søndag d. 26.

10.15

Gudstjeneste, BK - Kirkekoret medvirker

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 28.

9.30

Mændenes Mødested

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 28.

14.30

Tirsdagscafé

Egeris

17.00

Leg og mad

K-huset

Tirsdag d. 10.

14.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Torsdag d. 30.

Tirsdag d. 10.

19.00

Jul med foreningen LEV

Egeris

Februar

Tid

Begivenhed

Sted

Torsdag d. 12.

10.30

Jul med Magneten

Egeris

Søndag d. 2.

09.00

Gudstjeneste, BA

Egeris

Torsdag d. 12.

19.00

Vi synger julen ind

Egeris

Tirsdag d. 4.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Fredag d. 13

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Fredag d. 7.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 15.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 9.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 17.

19.30

Adventskoncert Callunakoret mfl.

Egeris

Tirsdag d. 11.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 18.

10.00

Jul med STU

Egeris

Tirsdag d. 11.

14.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Onsdag d. 18.

19.00

Stilletid i Estvad, AE

Estvad

Torsdag d. 13.

17.00

Stilletid i Estvad, BK

Estvad

Søndag d. 22.

09.00

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 16.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 24.

10.30

Gudstjeneste, BA

Gammelgaard

Tirsdag d. 18.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Tirsdag d. 24.

11.30

Børnejul, BK

Egeris

Torsdag d. 20.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Tirsdag d. 24.

14.00

Juleaften, BK

Egeris

Fredag d. 21.

19.00

Natkirke

Estvad

Tirsdag d. 24.

15.30

Juleaften, BA

Egeris

Søndag d. 23

10.15

Fastelavn, BK - Kirkekoret medvirker

Egeris

Onsdag d. 25.

10.15

Juledag, BA

Egeris

Søndag d. 23

16.00

Koncert flygel og sang

Egeris

Torsdag d. 26.

10.15

2. juledag, BK

Egeris

Tirsdag d. 25.

9.30

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 29.

10.15

Julesøndag, BK

Egeris

Tirsdag d. 25.

14.30

Tirsdagscafé

Egeris

Januar

Tid

Begivenhed

Sted

Onsdag d. 26.

19.00

Sogneaften B-siden

Egeris

Onsdag d. 1.

16.00

Nytårsdag, BA

Egeris

Torsdag d. 27.

17.00

Leg og mad

K-huset

Søndag d. 5.

10.15

Helligtrekongersvandring, BK

Egeris

Marts

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 5.

14.00

Helligtrekongersvandring, AE

Estvad

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 7.

10.30

Gudstjeneste

Gammelgaard

Søndag d. 8.

09.00

Gudstjeneste Sogneindsamling, BK

Egeris

Sæt X i kalenderen Torsdag 19. marts, Sangaften med Hans Dammeyer. Lørdag 28. marts, Påskemarked

Aktivitetskalender

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg
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ADVENTSKONCERTER
EGERIS KIRKEKOR SYNGER JULEN IND
ONSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.00 I EGERIS KIRKE
Traditionen tro synger Egeris Kirkekor denne aften dejlige danske
og udenlandske advents- og julesalmer og sange akkompagneret
af flygel og orgel. I koret synger 25 piger fra 2. til 8. klasse. Organist
Tove Kjær vil spille velklingende orgelmusik, som hører advents- og
juletiden til. Desuden vil vi sammen synge adventstiden og den
kommende juletid ind med smukke fællessalmer.
Efter koncerten serverer kirken julesmåkager og kaffe, the og saftevand i mødelokalet.

MED CALLUNAKORET OG BRASSKVINTETTEN DYNAMIC BRASS

Koncerten varer knap en time, og alle er velkomne!

TIRSDAG 17. DECEMBER 19.30 ENTRÉ 75 KR. INKL. KAFFE OG KAGE
Er der to musikenheder, der klæder hinanden rigtig godt, er det kor og brassband, måske især ved juletid.
Koncertens program er fire-delt: koret og kvintetten har hver sin afdeling, en afdeling er med koret og kvintetten sammen og endelig
er der indlagte fællessange. Der vil undervejs blive fortalt om musikken, komponisterne og andet, som tilsammen gør oplevelsen af
koncerten større.

GOSPEL MED SAFT OG KRAFT
- energi til sjæl og krop
SØNDAG DEN 8. DECEMBER KL. 15.00
Er du til svingende rytmer, smittende latter, musikalsk samvær og ikke
mindst sprudlende gospel - så kom og vær med når Viborgs bedste
gospelkor giver den gas og fyrer den af på alle tangenter.
Happy Voices gospelkor er et stort, blandet kor på ca. 50 sangere. Koret
har et meget bredt repertoire indenfor flere forskellige genrer. En god
blanding af moderne og traditionel gospel, krydret med alternative
arrangementer af nyere popsange.
Målet er at give udtryk både med stemme og krop - og at ha’ det rigtigt
sjovt imens.
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SOGNEAFTEN

Kirke for børn & unge

TORSDAG 16. JANUAR 19.30
Preben Kok er tidligere sygehuspræst ved Vejle sygehus og nu foredragsholder, forfatter og sjæ-

...samt deres familier

lesørgerisk konsulent. Han har udgivet flere bøger, blandt andet ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet
løs”. Sidstnævnte bog vil være aftenens tema.
Velkommen til en aften med masser af stof til eftertanke.

Samtalegruppe for skilsmissebørn 10-12 år

Leg og mad i kirken

Efter jul starter en ny gruppe for større børn 10 – 12 år. Vi mødes
en time hver anden uge tirsdag efter skoletid, cirka seks gange
i alt. Det er gratis at deltage.
Kontakt sognepræst Birgitte Kjær

SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL17- 19

Babysalmesang
NYT HOLD TORSDAG DEN 16. JANUAR
Babysalmesang er for babyer i alderen 0 – 12 mdr. Vi synger
salmer og sange, laver fagter, danser og blæser sæbebobler.

Vi mødes i K-huset ved siden af kirken til 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.

Det er gratis og forløber over ca. 10 gange.
Tilmelding til Heidi R. Rasmussen.

Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have.
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.

Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på
samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt den ene af de to
sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet
op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse
spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

SØREN OG NATALIA
SØNDAG 23. FEBRUAR KL. 16.00
Denne søndag får vi besøg af to dygtige lokale musikere, nemlig Natalia Packert Andresen,
sang, og Søren Bech, flygel. De vil sammen synge og spille et blandet program af kendte
pop- og jazzsange samt danske viser krydret medfællessange tilpasset årstiden.
Udover at være sognepræst i Skive er Natalia uddannet kirkesanger, har sunget i forskellige kor og medvirket i musicals. Hun synger nu med i Callunakoret.
Søren er kirkemusiker ved Estvad og Rønbjerg kirker og underviser på Musikskolen i Skive.
Han er uddannet på universitetet og har spillet jazzmusik i mange forskellige sammenhænge.
Vær opmærksom på, at koncerten starter kl. 16.00 og ikke som normalt kl. 15.00. Den varer
en time, der er fri entré. Velkommen.

B-SIDEN BAG OM BØLLEN

Fastelavn er mit navn...
SØNDAG DEN 23. FEBRUAR 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.
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ONSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00
En aften med en tidligere indsat og en fængselsbetjent
Vi skal møde Kuno, som har siddet over 16 år i fængsel og Kim, som er fængselsbetjent.
Kuno voksede op i Skagen i et hjem præget af vold og alkohol. Et liv han førte videre,
da han begyndte et misbrug af stoffer, mistede sin læreplads og røg i fængsel. Kuno vil
fortælle sin historie om en dysfunktionel barndom, hvor svigt var dagens orden.
Kim har arbejdet som fængselsbetjent i 20 år. Han er også uddannet psykoterapeut
og har virksomheden B-Siden, som har specialiseret sig i det forebyggende arbejde i
forhold til det kriminelle miljø.
Vel mødt til en spændende aften, som henvender sig til både unge og voksne, og hvor
du har muligheden for at stille spørgsmål.
13

SOGNEINDSAMLING
8. marts 2020 kan du være med til at gøre en forskel for klimaet og verdens
fattigste. Her samler vi sammen med 15.000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første
række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag?
Så kontakt allerede nu Lillian Vittrup på tlf. 20986171 eller mail: lillian@vittrup.dk
for at melde dig som indsamler.
I 2019 samlede vi 21.774,- kroner ind i Egeris sogn – lad os gøre det endnu bedre
denne gang!
Du kan også melde dig som indsamler på blivindsamler.dk

SYNG
SAMMEN
AFTENER

VINTER

2020
TIRSDAG DEN 21. JANUAR
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKES
MØDELOKALE

TORSDAG DEN 20. FEBRUAR
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKES
MØDELOKALE
At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!

PÅSKEMARKED

FOR ALLE ALDRE

LØRDAG 28. MARTS FRA KL. 10.00 I OG OMKRING EGERIS KIRKE
Påskepynt, påskemad, kirke-hoppeborg, sponsorløb, dekorationer, vaffelcafé, salg
af fine varer, amerikansk lotteri - det nye kirkemarked har det hele og lidt til.
Glæd jer til en festlig dag med program og aktiviteter ude og inde.
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VI BÆRER MED

Organist Tove Kjær sidder ved
klaveret parat til at efterkomme så
mange sangønsker 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!

DØBTE
04.08.2019
18.08.2019
01.09.2019
08.09.2019
14.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
06.10.2019
13.10.2019

BISATTE OG BEGRAVEDE
Lauge Simmelsgaard Krogh
Fry Smedegaard Hansen
Lukas Sigaard Olesen
Vilfred Aakær Nielsen
Karlo Mailund Sørensen
Magnus Eigaard Uldum
Agnes Strøm Tofting
Liva Mynthe Højris
Simon Sieg Nielsen

VIEDE OG VELSIGNEDE
10.08.2019
17.08.2019
24.08.2019
07.09.2019
		

Line Frølich Ozol og Mads Frølich Ozol
Mathilde Folmer Bach og Mikkel Folmer Bach
Bente Katholm og Jimmy Nielsen
Line Marianne Bæk Andersen og
Lars Bæk Andersen

09.08.2019
16.08.2019
16.08.2019
23.08.2019
23.08.2019
29.08.2019
31.08.2019
03.09.2019
06.09.2019
26.09.2019
27.09.2019
28.09.2019
03.10.2019
08.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
19.10.2019

Anna Margrethe Sørensen		
Karen Cecilie Hougaard		
Esther Herdis Højgaard Mailund
Hans Filtenborg			
Anders Kirstejn Rasmussen
Knud Erik Koldkur Pedersen
Henning Madsen
Claus-Jørgen Klitgaard Andreasen
Jan Antonsen		
Ejler Ingemann Andersen
John Dahl Thomasen		
Henry Edvard Jensen
Poul Riis Kjeldsen
Aage Jørgensen		
Alice Hansen Østergaard
Hartvig Fahrendorff		
Mogens Ballund
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Skive KFUM/KFUK
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.

Det sker i Estvad-Rønbjerg
dec. 2019 - feb. 2020
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
Torsdage kl. 9-10: 16. jan, 30. jan, 06. feb, 13. feb, 27. feb
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.
Fortælleeftermiddag, kl. 14-16:
Tirsdag d. 18. februar: Mads Callesen om at være feltpræst

Vi mødes hver onsdag kl. 18.30-20.15 i K-husets anneks.
Juleafslutning 11/12. Vi starter igen i 2020 d. 15/1.
Se mere på: skive.kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK’s voksenarbejde
Inspirationsaftner for voksne
MANDAG DEN 27. JANUAR 2020 KL. 19.30
SOGNEPRÆST BRIAN KRÜGER IVERSEN, GELLERUP
Emne: “Bibelen, traditionen - og hverdagens dilemmaer”
Mange af os bærer en vis tradition med fra vores opdragelse og
opvækst. ”I vores familie plejer vi at ... ”. ”Bibelen lærer os at ... ”.
Men hvad når det, vi plejer og det, vi har lært, udfordres af et
sammenstød med den virkelighed, vi pludselig står i? Enten for os
selv eller for vores nærmeste.
Er svarene altid indlysende, når det handler om aktiv dødshjælp,
sex før ægteskab, homoseksualitet, kønsskifte, elske sin næste som
sig selv, vielse af fraskilte ... og alle de mange andre emner, som er
enkle at have en mening om indtil den dag, det handler om os selv.
Det handler om tro, etik og liv.
Pris inkl. Kaffe 50,- kr.
Alle er velkomne

Filmaften, kl. 19-ca. 21.30
Onsdag d. 29. januar
Sæt også kryds i kalenderen
Torsdag d. 12. december kl. 19.00 Julekoncert v/Flyndersøkoret og
Luciaoptog v/børn fra Ådalskolen. Estvad kirke
Torsdag d. 27. februar kl. 19.30-21.00 Få salmetungen på gled (sangaften).
De nævnte aktiviteter finder alle sted i kirkeladen (v/Præstegården,
Flyndersøvej 17A) med mindre andet er angivet. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding.

