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Tanker om tro

Kontakt

Om at bryde vanens magt

Provst
Betty Grønne Ahrenfeldt
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 3053 7667 | bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst, kbf
Birgitte Refshauge Kjær
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111a, 7800 Skive
Tlf. 2124 3602 | bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst
Anita Engberg
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 4037 3428 | ael@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Kirke- og kulturmedarbejder
Heidi Reigstad Rasmussen
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111b, 7800 Skive
Tlf. 2128 3650 | hrr@km.dk
Kirketjenere
Kristian Bundgaard
Kirkens tlf. 2124 3605

Organist
Tove Kjær
Tlf. 2148 3634 | kjaer.tove@gmail.com
Kirkesanger
Merete Trillingsgaard
Kirken
Tlf. 2124 3605 | egeriskirke@gmail.com
www.egeriskirke.dk
Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, 7800 Skive
Tlf. 9752 8282 el. 3026 3582
yde@fiberpost.dk

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

Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 SKive
Tlf. 2225 5529
Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen,
Heidi R. Rasmussen og Birgitte Kjær

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

Deadline for næste kirkeblad 2.11.2020
Mona Bruun-Sørensen
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 9744 1042
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Jeg vorder og kalker. Jeg siger ”Helliget vorde dit navn”, når
jeg beder Fader Vor, og når jeg indstifter nadveren, siger jeg
”Ligeså tog han [Jesus] også kalken efter aftensmåltidet …”.
Andre siger ”Helliget blive dit navn”, og at Jesus tog bægeret. Begge dele er blåstemplede af ”systemet” og autoriserede af Dronning Margrethe d. II selv. Så må præsten selv
bestemme, hvilken udgave man vil bruge.
Det med at vorde, synes jeg selv, der er et godt argument
for: i mit hoved udtrykker ordet ”blive” et ønske og en bøn
om, at Guds navn engang med tiden, som et slutmål, må
blive helligt for os. Derimod peger vorde både frem mod
slutmålet og samtidig omfatter den proces, der allerede i
gang, en slags skabelsesproces, hvor Guds navn allerede
er ved at blive helligt for os. Jeg plejer at sammenligne
det med udtrykket ”en vordende mor”. Man ville jo heller
ikke sige en ”blivende” mor eller far. Det ville betyde noget
andet.
Dette være ikke sagt i polemik mod mine gode kolleger,
som foretrække at sige blive og bæger. De har også gode
argumenter på deres side. Det være derimod sagt som
en indrømmelse. For kan jeg mønstre et tilnærmelsesvist
objektivt argument for at sige vorde, må jeg lægge mig
fladt ned og sige, at jeg kalker af vane. Også lidt for at ”dyrke”
mysteriet ved at bruge dette særlige ord, men mest af vane,
og det gælder i en vis udstrækning også min brug af vorde.
Vanens magt er stor, og uden faste vaner ville vi skulle
bruge en frygtelig masse energi på selv de mindste småting i vores hverdag. Tænk bare på den ”forhandling”, der nu
finder sted, når vi møder hinanden, både fremmede mennesker og dem vi kender. Måske værst af alt, dem vi kender,
men ikke omgås så tit, for hvordan skal vi hilse på hinanden

nu, her efter Coronaens indtog i vore liv? Nikker vi? Giver vi
hånd? Knus endda? Eller albue? Eller bruger vi fødderne?
Uden vaner kan selv de enkleste ting blive svære.
Og dog er der vaner, der må brydes, fordi de gør mere
skade end gavn. Nogle gange må der ruskes op i tingene,
og vi må bruge den energi, der skal til for at tænke i nye
baner og etablere nye vaner og tankemønstre. I den forgangne sommer er det ikke kun Coronaen, der har rusket
op i alle mulige slags vanetænkning. Der har været stor
debat om hudfarve og menneskeværd, om krænkende
sprogbrug overfor andre etniske grupper end den, man
selv tilhører, og krænkende handlinger overfor gamle mennesker. Debatten om, hvad vi bør spise og ikke spise, og
hvordan vi bør og ikke bør transportere os rundt i den nære
og fjerne verden trives også i bedste velgående endnu, og
under den store enighed om diverse hjælpepakker ligger
den aldrig fraværende diskussion om, hvem der nu skal
betale. Også her er vanens magt stor …
Når der ruskes op i os, og gamle vaner udfordres af forandringer i vejret, mødet med sygdom og død, en dokumentar i TV eller demonstranter i gaden, kan vi blive forskrækkede og tilbøjelige til at søge tryghed i netop de vaner,
der bliver udfordret. Sjældent kan vi finde et enkelt svar på
de dilemmaer, vi står i, i Biblen. Men vi kan finde det vejledende spørgsmål, der udspringer af Jesu ord og liv og som
til stadighed bør vækkes i os: Gør jeg det, jeg gør – siger jeg
det, jeg siger, fordi det er det, jeg er vant til? For jeg synes,
jeg har ret? Fordi det føles trygt og godt for mig? Eller gør
jeg det, jeg gør, og siger jeg det, jeg siger, af kærlighed til
min næste?
Anita Engberg, Sognepræst
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BEETHOVENKONCERT

ET NYT MENIGHEDSRÅD SKAL VÆLGES
VALGFORSAMLING - VALG TIL MENIGHEDSRÅDET

TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19 I EGERIS KIRKE.

Opstilling og valg af kandidater foregår tirsdag den 15. september.
Kandidaterne præsenterer sig, og der er mulighed for debat.
Dernæst gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede
kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt
til menighedsrådet.

Vi håber, at mange vil tage sig tid til at komme til mødet, når det
kommende menighedsråd skal vælges! Også selvom man ikke Hvem kan stille op til menighedsrådet?
selv stiller op. Opbakning er vigtig!
Der skal vælges 10 medlemmer til menighedsrådet. I skrivende •
Alle der er over 18 år
stund er over halvdelen af det nuværende menighedsråd villige •
Alle der er medlem af Folkekirken
DerDerudover
indbydesskal
tilvælges
valgforsamling
til at stille op igen.
2 suppleanter.
•
Alle der har dansk indfødsret eller
Det er spændende og meningsfyldt at være med i Egeris menighar bopæl i Danmark et år forud
hedsråd.
for valgdagen
Der er ti årlige menighedsrådsmøder og derudover er medlemmerne med På
i forskellige
Det
er stemme
også vigtigt,
Vi håber
at se dig
mødet underudvalg.
kan du bruge
din
til at
at vælge
detvirkelig
nye menighedsråd.
medlemmerne bakker op om det, der sker i kirken.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

Menighedsrådsvalg i Egeris Kirke

tirsdag den 15. september kl. 19 i Egeris Kirke

SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 15.00
I år fylder en af musikhistoriens allerstørste 250 år: Ludwig van Beethoven (1770-1827)!
Duo Essenza har tidligere fejret Carl Nilsens og Sibelius’ 150-års fødselsdage ved en række succesfulde koncerter rundt i landet. Nu
gæster de Egeris Kirke med et flot Beethoven-program bestående
af Forårssonaten i F-dur, den store sonate i c-mol og den smukke
Romance i F-dur.
Birgitte Bærentzen Pihl og Lene Buch Rasmussen har dannet duo
i mange år og spiller koncerter præget af musikalsk liv og nærvær.
Birgitte Bærentzen Pihl er også medlem af Mirakvartetten, som hun
spiller mange koncerter med. Til daglig er hun soloviolinist i Aarhus
Symfoniorkester. Lene Buch Rasmussen er en meget aktiv pianist
og kammermusiker i mange forskellige sammenhænge med både
sangere og instrumentalister. Hun er desuden organist i Hasle kirke
i Aarhus.

Beethoven kaster hele sin person ind i musikken. Han knokler og
arbejder, bygger og stræber, og takt for takt skaber han nyt. Hans
humanistiske tro på mennesket løber som en rød tråd, og han går
med sin musik forrest for at skabe en ny og bedre verden. Symfonierne står som søjler i europæisk kultur. Klaversonaterne bliver kaldt
”Musikkens Ny Testamente” og kammermusikken er idéudveksling
på et sublimt niveau.
CUMULI

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Der er fri entré til koncerten, og alle er velkomne!’

Alle er velkomne.

På mødet afholdes valg til menighedsrådet for de næste fire år.
Den nye menighedsrådsperiode begynder 1. søndag i advent,
som i år falder d. 29. november 2020.

HØSTGUDSTJENESTE OG
KIRKEFROKOST
-ET FARVEL TIL KRISTIAN
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.15
Traditionen tro fejrer vi, at høsten er i hus med en festlig
gudstjeneste, hvor kirkekoret medvirker.
Denne dag har kirketjener Kristian Bundgaard sidste
arbejdsdag, da han har valgt at gå på efterløn.
Efter gudstjenesten hygger vi med Kristian og hans familie i kirkens mødelokale, hvor vi spiser det tradtionsrige
pølsebord fra Brårupslagteren. Pris: 30,- Øl og vand kan
købes. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi håber at se mange af jer denne dag.
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Menighedsrådet

SVESTAR
KIRKEGÅRDSKAFFE
Hvis du kommer på Egeris kirkegård en fredag, har du
mulighed for at få en kop kaffe eller the sammen med et
par af de frivillige ved Egeris kirke.
Vi har kaffe og the på kanderne samt et stykke brød mellem kl. 10 og 12 følgende fredage: 11/9, 9/10, 13/11 og
11/12.
Vi vil allerhelst sidde ude på bænkene ved siden af kirken
(mod syd) men er det for koldt og blæsende, rykker vi
indenfor.
Sid 5 minutter eller 1/2 time - alle er velkomne.
Hilsen Kirkegårdskaffedamerne

kærligt hilset
fra Ingenmandsland

– en koncertfortælling om savn og lyspunkter

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 19.30
Folkemusikgruppen Svestar har skabt en koncert-fortælling på baggrund af en personlig erfaring, nemlig
breve skrevet af gruppens sangerinde Anne Roed Refshauges oldefar, der som dansk sønderjyde i Nordslesvig var med i 1. verdenskrig på tysk side.
”En stjerneklar nat for 100 år siden lå min sønderjyske oldefar mellem gravene på en jødisk kirkegård sammen med
sine soldaterkammerater. Det var under Første Verdenskrig, og den nat var kirkegården det sikreste sted for dem
at overnatte. Det var en utrolig mørk og ensom nat, og det
eneste lyspunkt for ham var de breve med kærlige hilsner,
han netop havde modtaget fra min oldemor, Anna, og
deres 9 børn.
Historien om denne nat faldt jeg over i et af de breve min
oldefar skrev under krigen ved østfronten. Udover at fortælle om ensomheden i mørket og dét at være overladt til
en hård og usikker skæbne, man ikke selv har valgt, siger
historien også noget om, hvor meget håb, der kan gives
med en så enkel ting som et brev.”
Anne Roed Refshauge, Svestar
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TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER, KL.14.30
”4 generationers kvindeliv” v. sognepræst Lisbeth Holm
Filtenborg, Lemvig. Hun siger om sit foredrag:
”Med udgangspunkt i min egen slægts historie
vil jeg fortælle historien om kvindeliv gennem
de sidste 100 år. Det er historien om den unge
russiske gymnastiklærerinde, der sammen
med sin familie måtte flygte fra Den Russiske
Revolution i 1918 og som senere blev dansk
præstekone i Sønderjylland.”

KIRKELIV

Mændenes Mødested
TIRSDAG I ULIGE UGER KL. 9.30-11.30
I EGERIS KIRKES MØDELOKALE
Samvær og hygge for alle mænd 65+.
Der serveres kaffe og rundstykker. Pris: 25,-

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 10.00-12.00
Meter i sekundet v/ sognepræst Birgitte Refshauge Kjær
Noget om at flytte til Vestjylland, Anders Agger og om de få ords
magi. Perspektiver ud fra Stine Pilgaards nye bog ”Meter i sekundet”.
FREDAG DEN 2. OKTOBER KL 10.00-12.00
De smukkeste billeder og den smukkeste kærlighedshistorie v/ Karoline Rønne.
Peter Christian Skovgaard var en af Guldalderens største malere,
særligt kendt for sine storslåede skildringer af det danske landskab. Hans malerier forholder sig til politiske og filosofiske strømninger i tiden, men peger samtidig også tilbage på kunstnerens
eget liv.
Karoline Rønne er cand. mag i dansk og kunsthistorie og har tidligere arbejdet på Skovgaard Museet i Viborg. Hun er nu Kirke- og
kulturmedarbejder i Resen sogn, Skive.
FREDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 09.00-13.00
Udflugt til Kunstformidlingen v/ Søren Nielsen
Vi mødes i kirkens mødelokale kl. 9.00, hvor vi drikker en hurtig
kop formiddagskaffe. Herefter går turen til Mejrup Kirkeby, hvor
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Søren Nielsen står klar til at tage imod os og fortælle om nogle af
de kunstværker og kunstnere, han formidler.
Ved hjemkomsten til Egeris Kirke serveres en let frokost. Tilmelding med betaling til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen, da der er begrænset antal pladser. Pris: 200,00
FREDAG DEN 4. DECEMBER KL. 10.00-12.00
Et forfatterportræt af Naja Marie Aidt v/ Heidi R. Rasmussen

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 8. SEPTEMBER, KL.14.30
”Kærlighed, gøgleri og skæve vinkler” v/ tidligere sognepræst v. Ravnsbjergkirken i Viby J Ejvind Nielsen. Ejvind stiller
i dette foredrag skarpt på, hvad det er, der i grunden betyder
noget i tilværelsen?
TIRSDAG DEN 6. OKTOBER, KL.14.30 (BEMÆRK DATOEN!)
”Tidligere direktør for TV2 MidtVest, Ivar Brændgaard fortæller
sidste halvdel af sin livshistorie om ”Fra roehakker….til tv-direktør”.

TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER:
Sang – snak – hygge - spil
TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER:
Rundvisning på Toft Care, Harre.
Vi mødes ved kirken og kører sammen.
TIRSDAG DEN 6. OKTOBER:
Sang – snak – hygge - spil
TIRSDAG DEN 20. OKTOBER:

”Livsfortællinger”. Vi tager hul på en
snak om vores liv.
TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER:
Sang – snak – hygge - spil
TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER:
Endnu ikke programsat
TIRSDAG DEN 1. DECEMBER:
Julefrokost kl. 12.00-14.00
Øl og vand kan købes.
Tilmelding er ikke nødvendig
Pris: 30,-

VI BRUGER KIRKERUMMETS
MØRKE TIL…
Natkirke
FREDAGE FRA 19 - 22
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 alle tre kirker på skift.

Mørkning Musik & Meditation
TORSDAGE FRA 17 – 17.45 I RØNBJERG KIRKE
Stilletid i Rønbjerg har ændret form. I Rønbjerg Kirkes skønne
rum vil vi lade mørket og musikken fylde mere, ligesom stilhed
og tekstlæsninger vil få mere plads. Vi har i højere grad ladet os
inspirere af traditionerne fra klosterfællesskaberne i Taizé i Frankrig og Iona i Skotland. Glæd dig til dybe stunder, hvor du kan
finde ro på en bund af gode ord og skønne toner. Se datoer i
aktivitetskalenderen.
Har du lyst til at lære stemmerne til de enkle sange, vi synger,
kan du melde dig til kirkemusiker Søren Bech. Man vil ikke
stå samlet som et kor, men sidde blandt andre og synge sin
stemme. Vi øver torsdag d. 10. september kl. 16.30 i Rønbjerg
Kirke

BØN OG MEDITATION
Varighed: 45-60 minutter.
Mange af os forbinder formentlig umiddelbart ordet ”bøn” med noget, der
siges med ord. Tilsvarende vil mange forbinde ordet ”meditation” med en praksis, der hører hjemme i andre sammenhænge end kirken, men der er faktisk
en lang tradition også i den kristne kirke for at afsætte tid til (næsten) ordløs
fordybelse i Guds ord og nærvær og for bøn, hvor vægten ikke ligger på vores
henvendelse til Gud, men på at åbne sig for Guds henvendelse til os.
Lyder det mystisk og mærkeligt? Kom og prøv det alligevel. Alle kan være med,
og man behøver ikke komme hver gang.
Bøn og meditation ledes af sognepræst, Anita Engberg. Du er velkommen til at
kontakte mig for yderligere oplysninger. Se datoer i aktivitetskalenderen.
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Gudstjeneste, BK

Egeris

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 20.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 21.

19.30

Sogneaften Pigerne fra Sprogø

Egeris

Torsdag d. 22.

16.30

Bøn og meditation

Egeris

Fredag d. 23.

19.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 25.

10.15

BUSK-gudstjeneste, BK - kirkekor

Egeris

Torsdag d. 29.

17.00

Leg og mad i kirken

Egeris

Torsdag d. 29.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

September

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 4.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 6.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 8.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Tirsdag d. 8.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Fredag d. 11.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

November

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 13.

10.15

Høstgudstjeneste, BA, kirkekor, kirkefrokost

Egeris

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste

Egeris

Tirsdag d. 15.

19.00

Valg til menighedsrådet

Egeris

Søndag d. 1.

15.00

Alle Helgen Mindegudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 20.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 3.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 20.

15.00

Beethovenkoncert

Egeris

Fredag d. 6.

09.00

Højskoleformiddag Udflugt

Egeris

Tirsdag d. 22.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 8.

10.15

Gudstjeneste, BK - kirkekor

Egeris

Torsdag d. 24.

17.00

Leg og mad i kirken

Egeris

Tirsdag d. 10.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Torsdag d. 24.

19.30

Koncert Svestar

Egeris

Onsdag d. 11.

16.30

Bøn og meditation

Egeris

Fredag d. 25.

19.00

Natkirke, AE

Estvad

Torsdag d. 12

17.00

Mørkning, musik og meditation

Rønbjerg

Søndag d. 27.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Fredag d. 13.

10.00

Kirkegårdskaffe

Estvad

Tirsdag d. 29.

19.30

Koncert med Callunakoret Calluna goes POP

Egeris

Søndag d. 15.

09.00

Gudstjeneste, BA

Egeris

Onsdag d. 30.

17.00

Bøn og meditation

Egeris

Tirsdag d. 17.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 30.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Onsdag d. 18.

19.30

I et spejl, i en gåde - gudstjeneste jazzmusik, BK

Egeris

Oktober

Tid

Begivenhed

Sted

Torsdag d. 19.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Torsdag d. 1.

17.00

Mørkning Musik & Meditation, AE

Rønbjerg

Fredag d. 20.

19.00

Natkirke, AE

Rønbjerg

Fredag d. 2.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 22.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 2.

17.30

Frivillighedsfest

Egeris

Torsdag d. 26.

17.00

Leg og mad i kirken

Egeris

Søndag d. 4.

10.15

Gudstjeneste, BA - kirkekor

Egeris

Søndag d. 29.

10.15

Gudstjeneste, BK - kirkekor

Egeris

Tirsdag d. 6.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

December

Tid

Begivenhed

Sted

Egeris

Tirsdag d. 1.

12.00

Mændenes Mødested - Julefrokost

Egeris

Egeris

Onsdag d. 2.

17.00

Adventskoncert med kirkekoret

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 8.

20.00

Koncert med Zenobia

Egeris

Egeris

Tirsdag d. 15.

19.30

Callunakorets adventskoncert med David Strong

Egeris

Tirsdag d. 6.
Torsdag d. 8.
Fredag d. 9.
Lørdag d. 10.
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10.15

Søndag d. 18.

14.30
19.30
10.00
19.30

Sang og seniorliv
Koncert og sangaften Aksel Krogslund Olesen
Kirkegårdskaffe
Koncert Mathilde Falch

Onsdag den 2. december kl. 19.00 Adventskoncert med Egeris Kirkekor

Ret til ændringer forbeholdes. Hold øje med kirkens hjemmeside i forhold til coronavirus.

Søndag d. 11.

Sæt x:

Aktivitetskalender

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg
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NYT FRA
KIRKEGÅRDEN I EGERIS
Da den anonyme fællesplæne på Egeris kirkegård er ved at være fyldt op, har vi etableret en
ny afdeling til nedsættelse af anonyme urner.
Den nye afdeling ligger på afdeling 72. Fra indgangen ad den store låge syd for kirken, følger
man stien ad egealleen ned imod det gyldne
kors. De anonyme pladser ligger et godt stykke
nede - til venstre.
Det er en rektangulær plæne med en plads til
blomster midt på.
Skulle nogen have ønske om at vælge en plads
i nærheden af den nu fyldte anonyme afdeling,
(den med efeu korset), kan der vælges en plads
i plænen med plader, som kan være anonym.
Der nedlægges her en brosten med nummer.

TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 19.30
En aften med gamle og nyere ørehængere med kor og trio.
Callunakoret inviterer til en koncert med iørefaldende
pop-numre på programmet. Musik af Burt Bacharach, Shubi-dua og The Carpenters kan stadig få tæerne til at vippe
i skoene, og alle medvirkende vil gøre deres ypperste for
at det sker!

CALLUNAKORET

- GOES POP
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Callunakoret akkompagneres af Jens Dammeyer Sørensen
på klaver og Bent Aas Kjær på bas, og de serverer sammen
med korets dirigent Torben Aas Kjær på flygelhorn en lille afdeling med instrumentalnumre. Alle er velkomne til
koncerten, og medbring gerne såvel sangstemme som
lyst til eventuel fællessang.
Der er en entre på 50,-/person, og et eventuelt overskud
fra koncerten går til velgørende formål.

HAR DU LYST TIL AT SYNGE I
EGERIS KIRKEKOR?
Vi vil gerne have flere med i koret i Egeris Kirke.
Vi øver onsdage kl. 14.30 – 15.45 (2.-3. klasse)
og onsdage kl. 15.15 – 16.30 (4.-9. klasse).
Det er gratis, og enhver, der har lyst, kan synge
sammen med os.
Vi har nogle gode korprøver og synger til
gudstjenester og koncerter.
Mere information hos korleder Tove Kjær
på mobil: 2148 3634 eller
mail: kjaer.tove@gmail.com

SANGAFTEN

AKSEL KROGSLUND OLESEN

TORSDAG 8. OKTOBER KL. 19:30

DET TIDLIGE LYS
Tema sang- og koncertaften om lys i
Egeris Kirke ved musiker, sanger og komponist Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster. Vi synger fra Højskolesangbogen,
lytter til musik og sange og bliver præsenteret for udgivelsen ”Det tidlige lys”
med tekster af Inge Hertz Aarestrup og
musik af Aksel Krogslund Olesen. Kaffe,
the og lidt sødt i pausen til 25 kr.
Alle er velkomne!

MATHILDE FALCH

-oplev en rørende fortællekoncert blandet med personlige beretninger
LØRDAG 10. OKTOBER KL. 19.30

Mathilde er datter af Michael Falch. Som 16-årig udvikler Mathilde en spiseforstyrrelse, der er så alvorlig, at hun bliver indlagt
på psykiatrisk hospital i 6 måneder. Da hun udskrives, flytter hun i egen lejlighed med sin guitar og sit keyboard. Fyldt med ny
livslyst begynder hun at dele sine følelser og tanker i sange, der på ingen måde lægger fingre imellem.
Mathilde skriver nærværende personlig og catchy rock på dansk. I sit foredrag spiller Mathilde sine egne sange i akustiske
versioner og vil mellem sine sange fortælle om sin egen historie i psykiatrien, om misbrug og ikke mindst sin vej over på den
anden side.
Mathilde er i dag ambassadør for SIND.
Aftenen er er arrangeret af SIND i samarbejde med Egeris menighedsråd.
Billetter kan købes på Ticketmaster.dk fra den 7. september
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”PIGERNE PÅ SPROGØ”
ONSDAG 21. OKTOBER KL 19.30
Velkommen til en aften med fortælling om pigerne på Sprogø
v/ historiker Carsten Egø Nielsen.
Mange har læst bogen eller set filmen ”Journal 64” Som er skrevet
af Jussi Adler Olsen, som tager udgangspunkt i en af journalerne
for en af de piger som blev anbragt på Sprogø. Men var livet og
tilværelsen på Sprogø som bogen og filmen skildrer?
Ved siden af fyret på Sprogø ligger de gule bygninger, der dannede rammer om en mørk tid i nyere dansk historie.
Bygningerne blev i perioden 1923 til 1961 brugt som et pigehjem, der reelt var et kvindefængsel for påståede »åndssvage,
seksuelt løsagtige kvinder«.

Hvordan det gik nogle af kvinderne på anstalten, vil Carsten Egø
Nielsen fortælle os mere om
Carsten Egø Nielsen har siden 2004 beskæftiget sig med Vestsjællands lokalhistorie, og han har blandt andet læst godt 100 ud
af de 500 journaler, der blev oprettet i hjemmets levetid.
Velkommen til en spændende aften i mødelokalet i Egeris Kirke.

I et spejl, i en gåde
Gudstjeneste, jazzmusik, sanser i spil

Medvirkende
Kirketrioen ved Torben Aas Kjær
Liturg Birgitte Refshauge Kjær
Lysdesign Lars Refshauge
En flok frivillige

Egeris Kirke onsdag 18.11.2020 kl. 19.30
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Vi inviterer igen indenfor til
en anderledes aftengudstjeneste fyldt af skøn musik og
fællessang, som jazztrioen
står for, ord og læsninger ved
sognepræst Birgitte R. Kjær
samt en flok frivillige. Alle
sanser kommer i brug.
Har du lyst til at være med
til at forberede og afvikle
gudstjenesten, så meld dig til
Birgitte Kjær.

INTERVIEW MED KRISTIAN BUNDGAARD

JEG FIK LOV TIL AT VÆRE MED TIL AT BYGGE KIRKE
Kristian Bundgaard har valgt at gå på pension efter 14 år som kirketjener ved og i og
omkring Egeris Kirke. Vi har interviewet Kristian i den anledning.
Hvad har været stjernestunderne her?
Det har uden tvivl været at få lov til at være
med til at bygge den nye kirke. Det er ikke
mange forundt. Som nyansat fandt jeg
den store plakat fra arkitektkonkurrencen i
kælderen, og nu står vi her på den anden
side 14 år senere i de her fine rammer. Jeg
var med i byggeudvalget og var med til at
beslutte alle mulige detaljer fra det største
til det mindste, og vi skulle samtidig få en
dagligdag til at fungere. Det vidste menighedsrådet godt på forhånd ville blive en
udfordring også for kirketjenerne, så den
uopfordrede lønforhøjelse på forhånd var
virkelig fint tænkt fra deres side. det bliver
man glad for. Den dag vi kunne indvie kirken var en stor dag.
Hvad tager du med herfra?
Jeg kommer til at savne en masse mennesker, og det at snakke med så mange i løbet
af dagen. Jeg er nok blevet mere åben,
mens jeg har været her. Jeg gik jo 10 år
alene på en kirkegård, inden jeg kom her.
Hvad er vigtigt for folkekirken i dag?
Det er fællesskabet omkring det kristne ord.
At vi følger med i hinandens liv og får en
snak med hinanden. Her hører vi sammen.
Kaffen, der bliver serveret, er ikke uvæsentlig.
Er der noget særligt ved Egeris Kirke?
Det er sammenholdet og ånden her. Det
gode fællesskab alle faggrupper imellem er
ret enestående, tror jeg. Vi har gode perso-

nalemøder og kan snakke om tingene. Der
er en god stemning i huset.
Hvad skal du, når du holder?
Jeg har ikke en TO DO liste, men en inspirationsliste. Så jeg vil glæde mig til at plukke
i det, jeg lige har lyst til. Og så er jeg jo blevet glad for at vandre, og jeg er ved at tage
Hærvejsruten i små bidder. Her i juni har jeg
samlet gået fra Aars til Jelling, så mangler
jeg bare lige resten.
Herfra skal lyse en varm og hjertelig tak til
Kristian for alle de mange gode stunder, for
alt hvad du har givet til Egeris Kirke. Tak for
din hjælpsomhed, imødekommenhed og
arbejdsomhed. Tak for dit milde væsen og
for at bære med på det hele. Vi ønsker dig
mange gode år sammen med Bente og
familien

SYNG
SAMMEN
AFTENER

EFTERÅR

2020
ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
TORSDAG DEN 29. OKTOBER
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
TORSDAG DEN 19. NOVEMBER
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKE
At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!
Organist Tove Kjær sidder ved
klaveret parat til at efterkomme så
mange sang ønsker som muligt.
Vi synger efter højskolesangbogen og salmebogen. Undervejs
bliver der en kort pause, hvor man
kan nyde sin medbragte kaffe, te,
frugt osv.
Vel mødt!
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Kirke for børn & unge

VI BÆRER MED

...samt deres familier
LEG OG MAD I KIRKEN
SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL. 17- 19
Vi begynder med sang og fortælling i kirken, mens den gode børnemad bliver klar. Så er der fri leg, vi spiser sammen, og til sidst
slutter vi med en aftensang. Alle børn er velkomne med deres
voksne, en eller to, bedsteforældre, naboer, voksenvenner…
Pris for mad 30 kr. pr. voksen. Vi mødes i K-huset til højre for kirken.
Ingen tilmelding.
Arrangeres i samarbejde med Skive KFUM & KFUK.

BUSK 2020
GUDSTJENESTE
FOR BØRN OG UNGE
SØNDAG 25. OKTOBER
Denne dag er gudstjenesten især
for børn og unge, selvom voksne
også er meget velkomne.
”Spirerne i Guds have” er temaet.
Gudstjenesten laves i samarbejde
med FDF Egeris.

VIEDE OG VELSIGNEDE
SAMTALEGRUPPE FOR SKILSMISSEBØRN
Vi mødes en time hver anden uge efter skoletid, cirka seks gange
i alt. Det er gratis at deltage. Kontakt sognepræst Birgitte Kjær

BABYSALMESANG
NYT HOLD BEGYNDER: TORSDAG 27. AUGUST KL. 10.00
BABYSALMESANG er for babyer i alderen 0-12 mdr. og deres
forældre. Vi synger, laver fagter, blæser sæbebobler, danser og
meget mere. Børnene forstår naturligvis ikke ordene, men de ord,
der bliver sunget er med til at skabe en stemning, som børnene
kan mærke.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
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28.05.2020

Kirstine Lystbæk Andersen og Ole Kristensen

BISATTE OG BEGRAVEDE
28.05.2020
30.05.2020
30.05.2020
05.06.2020
06.06.2020
09.06.2020

Bent Løvgren Andersen
Johanne Storgaard Pedersen
Harry Ingeman Andersen
Mette Kirstine Lauridsen
Edith Gunhild Jensen
Jens Hangaard Pedersen

ZENOBIA
MUSIKALITET FRA A-Z

13.06.2020
13.06.2020
13.06.2020
23.06.2020
25.06.2020
03.07.2020
04.07.2020
16.07.2020
17.07.2020

Bjarne Petersen
Oda Marie Helt
Gerda Pedersen
Arne Pedersen
Thaanny Engelsen
Birgit Meta Jespersen
Ronald Betzer Jensen
Henry Peter Hansen
Hanne Toft Dybdal Pedersen

TIRSDAG D. 8. DECEMBER KL. 20.00 I EGERIS KIRKE
Éntre: 100kr. Billetter: place2book.com eller ved døren
Arrangør: Soroptimist International, Skive. Overskuddet
går til Skive Menighedspleje til familier med små børn.
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Skive KFUM/KFUK
Y-Design
Y-design er en klub for piger i 4.-7. klasse, der har lyst til at
prøve forskellige kreative aktiviteter med stof, garn, papir, perler og
meget andet.
Vi mødes hver onsdag kl. 18.30-20.15 i K-husets anneks.
Vi starter efterårssæsonen onsdag d. 9. september.

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. Første
gang efter sommerferien er 7/9.

Inspirationsaftner for voksne
MANDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 19.30
Sognepræst Bettina Reese Tonnesen , Nørlem, Lemvig.
Emne ”Den gode ensomhed”
Foredraget inviterer til tanker om ensomheden. Hvad er ensomhedens væsen? Og findes der en god ensomhed? Og er der forskel på
at være alene og være ensom?
MANDAG DEN 26. OKTOBER KL. 19.30
Hans Jørgen Lysholm, tidligere lærer og forstander.
Emne: Genforeningen.
Foredraget handler om den historiske baggrund for Genforeningen.
Det handler også om de forhold efter 1. verdenskrig, som åbnede
op for, at befolkningen selv kunne bestemme deres nationale tilhørsforhold.
Endelig handler foredraget om afstemningen d. 10. februar 1920 og
om de nationale ”Genforeningsdage” i juli 1920. Herunder omtales
naturligvis ”kongens ridt” over den gamle grænse d. 10. juli 1920 –
en begivenhed, der rummer ikoniske billeder og beretninger.
Til sidst afrundes med situationen i grænselandet i dag.
Pris inkl. kaffebord 50,- kr.
Alle er velkommen
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.
Prædikenværksted:
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: 10, 17, 24. sep; 1, 22, 29. okt; 12, 19. nov.
Fortælleeftermiddag:
Fortælleeftermiddage er hyggeligt samvær i kirkeladen i Estvad
med sang, fortælling og eftermiddagskaffe.
Tirsdage kl. 14-16: 29. sep og 24. nov
Filmaften, kl. 19-ca. 21.30
Onsdag d. 23. september
Torsdag d. 05. november
Ovenstående aktiviteter finder alle sted i kirkeladen (v/Præstegården, Flyndersøvej 17A). Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Modtagelse af Fredslyset:
Søndag d. 29. november kl. 14.00 ved gudstjenesten i Estvad
kirke

