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Saftig, syndig og snasket:
7 opskrifter til søndagen
Trænger du til en syndig søndag efter januars sundhedsflip,
så læs med her….
Nej, desværre, resten af artiklen med usunde opskrifter
bringes ikke her. Jeg faldt bare over overskriften. Faldt over
den der underlige brug af ordet synd, som ikke er ualmindelig.
Enten forbindes synd med noget livsfornægtende og
dystert, eller også med mad, vi godt ved ikke er så vældig
sundt. Og det er synd, for begrebet rummer dybder, ethvert
menneske har stor glæde af at vide og kende.
Bibelens opfattelse af synd er ikke entydig. Det spænder
fra overtrædelse af det meget håndgribelige forbud eller
påbud til den dybeste indsigt i det menneskelige sinds
krinkelkroge og motiver.
Det græske ord for synd betyder at ramme ved siden af
målet. Synd er med andre ord et begreb, der handler om
afstanden mellem det, der var meningen, og det der skete
i stedet for. Meningen med vores liv her på jorden er, at
vi hører til og hører sammen. Vi hører til her på jorden en
tid, og vi hører sammen med Gud og med hinanden. Det
ved vi godt, men lige så godt ved vi, hvor svært det kan
blive netop at forblive sammen med dem, vi hører sammen med. Vi ved, hvor svært det er at tage ansvar og stå til
ansvar overfor hinanden og overfor Gud.

Synd er et ord for det, vi godt ved, og som er det allersværeste ved at være menneske. Vi har derfor brug for ordet.
Vi har brug for at tale sandt om vores liv. Vi har brug for at
være skyldige og at tage ansvar, hvor vi skal, også for det
der sker, som ikke var meningen.
Når vi imidlertid godt kan holde til at høre sandheden, til
at erkende hvordan det faktisk står til hos os, så er det, fordi
Gud ikke vender sig bort, selvom han også kender sandheden om os. Han gør det modsatte, kommer os i møde,
bliver hos os og sætter os fri. Erkendelse af synd som et
grundmenneskeligt vilkår i mødet med Skaberen er derfor
lige præcis det modsatte af livsfornægtende og dystert, det
er befrielse, glæde og fred.
Synd tappert, tag dig en syndig menneskelig søndag, gør
den saftig og snasket, usund eller hvad du nu helst vil spise,
men husk, at det der giver dig livsglæde, livsmod og livsfred på et dybere plan er at vide dig elsket af din Skaber, din
himmelske Far. Og har du det med - som jeg - at glemme
det, så hold søndag i kirken, hvor befrielse er temaet hver
eneste gang.
Sognepræst Birgitte Refshauge Kjær

3

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
TIRSDAG DEN 12. MAJ - meget vigtig dag!
Denne dag holder alle landets folkekirkesogne orienteringsmøde om valg til menighedsrådene.
Vi fortæller, hvad vi laver i menighedsrådet og i det hele taget
i Egeris Sogn. Mød op og vis, at du støtter op om de folk, der
stiller op til menighedsrådet. Det er vigtigt.
Og kender du et menneske, som vil være god at have med i
menighedsrådet, så tal med vedkommende om det. Du kan
opfordre vedkommende til at møde op, og ellers give besked
til én i menighedsrådet.
Mødet starter kl. 19.00, og der bliver serveret ost, rødvin og
kaffe/the.
Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

ORGEL-SOIRÉS I APRIL OG MAJ
To torsdage i april og maj spiller organist Tove Kjær en
orgel-soiré, en lille koncert hen mod aften på cirka en
halv time. Programmet afsløres ikke endnu, så kom og
lyt og hør, hvad der sker.
Der er fri entré, og alle, børn, unge og voksne er
velkomne!
Torsdag den 23. april kl. 17.00 - ca. 17.30
Torsdag den 14. maj kl. 17.00 - ca. 17.30
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GRØN KIRKE
Landet over melder kirker sig som Grøn Kirke. Man skal opfylde
en række krav inden for forskellige felter og kan så kalde sig
Grøn Kirke.
Vi har i Egeris kirke nedsat et grønt udvalg bestående af en
repræsentant for kirkegården, en fra det praktiske personale,
et menighedsrådsmedlem og en præst. Det var ikke svært for
os at sætte de 34 krydser på tjeklisten, da vi jo har nye energirigtige rammer, og i det hele taget længe har prøvet at tage
hensyn til miljø og klima på forskellig vis i ord og handling.
Vi glæder os til at fortsætte processen med at være Grøn Kirke.
Læs mere om initiativet på www.gronkirke.dk.

SANGAFTEN MED HANS DAMMEYER
TORSDAG 19. MARTS KL. 19.30
Så inviterer vi igen til en dejlig sangaften. Denne gang med organist og komponist Hans Dammeyer.
Omdrejningspunktet for aftenen er Højskolesangbogen, som vi selvfølgelig skal synge fra. Desuden
fortæller Hans Dammeyer om de udvalgte salmer og sange.
Hans Dammeyer (født 1962) har siden 2010 været organist i Skjoldhøj Kirke ved Aarhus. Han er tidligere lærer på Silkeborg Højskole, og siden rytmisk kirkemusiker og organist ved Abildgård Kirke i
Frederikshavn. Han var medredaktør af Højskolesangbogens 18.udgave. Han har bl.a. skrevet melodi
til salmen ”Du kom til vor runde jord”.
I pausen er der kaffe, the og lidt sødt til 25 kr. Alle er velkomne!

TIRSDAGSCAFÉ
Den sidste tirsdag hver måned kl. 14.30 – 16.00
Velkommen til hygge og en snak i det grønne hjørne.
Der kan købes kaffe og brød for 10 kr.
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KIRKELIV
SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 6. MARTS KL. 10-12.00
”Abrahams Gud” v/sognepræst Anita Engberg
-Om forskelle og ligheder i den jødiske, kristne og muslimske
opfattelse af Gud.
Vi bekender os alle til én Gud. Vore grundfortællinger omfatter
alle fortællingen om Abraham, der blev lovet, at hans slægt
skulle blive mangfoldig, selv om han og hans kone, Sara, ikke
kunne få børn, og som sidenhen blev pålagt at ofre sin egen
søn, Isak.
FREDAG DEN 3. APRIL KL. 10-12.00
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.
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FREDAG DEN 1. MAJ KL KL. 10-12.00
”Svend Brinkmanns ’Ståsteder’ til eftersyn hos præsten”
v/Betty Ahrenfeldt.
Hun giver en kort introduktion til bogen, bl.a ”værdighed” og
”ansvar”, som er to af de begreber Brinkmann tager op i bogen
”Ståsteder”. Derefter tid til samtale ved bordene.
FREDAG DEN 5. JUNI KL KL. 10-12.00
”De forfulgte kristne”v/Maria Serner-Pedersen.
Maria Serner-Pedersen fra organisationen Open Doors vil
tage os med en tur ud i verden for at sætte fokus på nogle af
verdens mange forfulgte kristne.

Mændenes Mødested
TIRSDAG I ULIGE UGER KL. 9.30-11.30 I EGERIS SOGNEHUS
Samvær og hygge for alle mænd 65+. Der serveres kaffe og
rundstykker. Pris: 25,TIRSDAG DEN 10. MARTS:
Sang - snak - hygge - spil

TIRSDAG DEN 24. MARTS:
Ib Svenningsen kommer og fortæller om brunkulslejerne.
TIRSDAG DEN 7. APRIL:
Påskefrokost kl. 12.00 - 14.00
TIRSDAG DEN 21. APRIL:
”Livsfortællinger”. Vi tager hul på en snak om vores liv.
TIRSDAG DEN 5. MAJ:
Sang - snak - hygge - spil
TIRSDAG DEN 19. MAJ:
Rundvisning på Toft Care, Harre.
Vi mødes ved kirken og kører sammen.
TIRSDAG DEN 2. JUNI:
Sang - snak - hygge - spil

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.
TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 14.30
Jytte og Niels Mortensen, Holstebro vil gennem billeder og fortælling tage os med på tur til Nordsverige/Lappland. Det bliver
en eftermiddag med masser af natur. Vi skal runde Polarcirklen,
og mon ikke vi også får set Nordlys?
TIRSDAG DEN 14. APRIL KL. 14.30
Fortællinger og musik, v. Ruth Dein og Tove Kjær. Ruth Dein fortæller Martin A. Hansen, og ind i mellem historierne spiller Tove
Kjær stemningsfuld musik. Kom og få en stor oplevelse.

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.

SENIORUDFLUGT
Tirsdag den 9. juni er der udflugt for alle interesserede.
Til Sang og Seniorliv den 12. maj vil det blive bekendtgjort, hvor udflugten går hen. Udflugten koster
120,- og betaling kan ske efter mødet den 12. maj
(kl. 16.30-17.30) eller hos Kirke- og kulturmedarbejder
Heidi Rasmussen senest fredag den 29. maj.

TIRSDAG DEN 12. MAJ KL. 14.30
Ivar Brændgaard fortæller, del II. Vi er så heldige, at tidl. direktør for TV2-MidtVest, Ivar Brændgaard, kommer og fortæller om
anden halvdel af sin karriere, fra årene i TV2 til pensionsalderen,
der i stedet blev sognepræstearbejdet.

7

Marts

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 6.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

09.00

Gudstjeneste Sogneindsamling, BK

Egeris

Tiradag d. 10.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Tirsdag d. 10.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Torsdag d. 12.

17.00

Stilletid i Estvad, AE

Estvad

Fredag d. 13.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Søndag d. 15.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Torsdag d. 19.

19.30

Sangaften Hans Dammeyer

Egeris

Fredag d. 20.

19.00

Natkirke

Egeris

Søndag d. 22.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 24.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Torsdag d. 26.

17.00

Leg og mad

Egeris

Lørdag d. 28.

10.00

Påskemarked

Egeris

Søndag d. 29.

10.15

Gudstjeneste, BK - Påske for børn - Kirkekor

Egeris

Tirsdag d. 31.

14.00

Tirsdagscafé

Egeris

April

Tid

Begivenhed

Sted

Onsdag d. 1.

19.30

Syng Sammen aften

Egeris

Torsdag d. 2.

17.30

Danmark spiser sammen

Egeris

Fredag d. 3.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 5.

10.15

Palmesøndag, BA

Egeris

Tirsdag d. 7.

12.00

Mændenes Mødested - Påskefrokost

Egeris

Torsdag d. 9.

10.15

Skærtorsdag, AE

Egeris

Fredag d. 10.

10.15

Langfredag, BK

Egeris

Søndag d. 12.

10.15

Påskedag, BA

Egeris

Mandag d. 13.

10.15

2. påskedag, BK

Egeris

Tirsdag d. 14.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Fredag d. 17.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Søndag d. 19.

10.15

Gudstjeneste, BK - Kirkefrokost

Egeris

Tirsdag d. 21.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Søndag d. 8.
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OBS

Indsamlinger:
DGK: Fastelavnssøndag og to søndage frem.
KFUM/K: Påskedag og to søndage frem.

Aktivitetskalender

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg

17.00

Orgelsoiré Tove Kjær

Egeris

Søndag d. 26.

09.00

Konfirmation, BK

Egeris

Søndag d. 26.

11.00

Konfirmation Jeppe Jensen

Egeris

Tirsdag d. 28.

14.00

Tirsdagscafé

Egeris

Tirsdag d. 28.

19.30

Syng Sammen aften

Egeris

Torsdag d. 30.

17.00

Leg og mad

Egeris

Maj

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 1.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Lørdag d. 2.

09.00

Konfirmation, AE

Egeris

Lørdag d. 2.

11.00

Konfirmation, BK

Egeris

Søndag d. 3.

09.00

Konfirmation, BA

Egeris

Søndag d. 3.

11.00

Konfirmation, BK

Egeris

Søndag d. 3.

19.30

Befrielsesgudstjeneste BK

Egeris

Tirsdag d. 5.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Fredag d. 8.

10.15

Bededag,BK

Egeris

Søndag d. 10.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 12.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Tirsdag d. 12.

19.00

Menighedsmøde VALG

Egeris

Torsdag d. 14.

17.00

Orgelsoiré Tove Kjær

Egeris

Fredag d. 15.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Søndag d. 17.

10.15

Gudstjeneste, BA - Kirkekor

Egeris

Tirsdag d. 19.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 20.

17.00

Forårssoire med Egeris Kirkekor

Egeris

Torsdag d. 21.

10.15

Kristi Himmelfart, BK

Egeris

Søndag d. 24.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 26.

14.00

Tirsdagscafé

Egeris

Onsdag d. 27.

19.00

Rhododendrongudstjeneste

Egeris

Torsdag d. 28.

17.00

Leg og mad

Egeris

Søndag d. 31.

09.00

Pinsedag, BA - pilgrimsvandring

Juni

Tid

Begivenhed

Mandag d. 1.

11.00

Pinse i anlægget

Fredag d. 5.

10.00

Højskoleformiddag

Sted
Egeris

Sæt X i kalenderen:
Seniorudflugt, tirsdag d. 9 juni
Sommerkoncert: Calluna goes pop, Tirsdag d. 16. juni

Torsdag d. 23.
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PÅSKEMARKED

- med hoppekirke
og påskemåltid

Egeris kirkemarked er blevet til

PÅSKEMARKED
LØRDAG 28. MARTS 2020 KL. 10
I EGERIS KIRKE
Salgsbod Hoppekirke Dekorationer Krealeg

LØRDAG 28. MARTS KL. 10 I OG
OMKRING EGERIS KIRKE.
Det velkendte kirkemarked, der
foregik i august på pladsen uden
for kirken, er flyttet til marts og er
rykket delvist indenfor.
Vi har tænkt nyt og gammelt og
kreativt, så vi håber at se nye og
gamle til en skøn travl dag for en
god sag.
Ud over et fint børneprogram
med hoppekirke og sæbekasseløb udenfor samt aktiviteter inde,
er det særlige i år, at vi inviterer
til PÅSKEMÅLTID, når markedet er
slut.
Det foregår i K-huset kl.13.30 og er
en oplagt chance for at dele et dejligt påskemåltid i godt selskab og
fine rammer for en god sag. Man
skal tilmelde sig inden til KK-medarbejder Heidi Rasmussen. Pris 130
kr.
Hele vinteren har travle hænder
produceret fine ting, der sælges.
Vil du være med og give en pose af
dine hjemmebagte boller, syltetøj
eller kyskager, så er der mulighed
for det også i år.
Læs mere på:
fremtidsborn.danmission.dk
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Amr. lotteri med flotte præmier
Påskemåltid Café
Sæbekasseløb
Påskemørkeleg
Gudstjeneste

og meget mere…
Arrangeres af Egeris Kirke
i samarbejde med Danmission.
Vi støtter projekt Fremtidsbørn

VI SPISER SAMMEN
TORSDAG DEN 2. april kl. 17.30
Har du lyst til at være en del af et spisefællesskab?
Vi gentager succesen fra november!
Fællesspisning og samvær specielt for voksne på tværs af generationer i mødelokalet
i Egeris kirke.
Vi skal spise, samtale, synge et par sange og spise et hverdagsmåltid.
Hvis du vil drikke andet end vand, er du velkommen til selv at medbringe det!
Der er et max. deltagerantal på 50 personer.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen senest
torsdag 19. marts kl. 12.00. Prisen er 25 kr. pr. person.
Vel mødt til en hyggelig aften Anne-Lise, Eva, Mia og Kirsten

INDSAMLERE SØGES
Egeris Sogn/Kirke deltager i den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag 8. marts, og vi har brug for DIN hjælp til at gå en rute og samle penge ind!
Meld dig som indsamler til Lillian Vittrup, tlf. 20986171 eller på mail lillian@vittrup.dk I
2020 samles der ind til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne.
Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæggende mudderskred og smadrede livsgrundlag. I verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige
spor. Ikke om fem år eller om ti år – men lige nu og her! Befolkningerne i de ramte lande
har hårdt brug for hjælp, og derfor går pengene fra sogneindsamlingen i år til ofrene
for klimakrisen. Og du kan gøre en forskel ved at gå med, når vi går fra dør til dør i hele
sognet. Sidste år samlede vi 21.774 kroner ind i Egeris Sogn – lad os gøre det endnu
bedre i år!

SYNG

SAMMEN
AFTENER

FORÅR

2020
ONSDAG DEN 1. APRIL
KL. 19.30-21.00
TIRSDAG DEN 28. APRIL
KL. 19.30-21.00
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
...samt deres familier
Leg og mad i kirken
Ulvetime har fået nyt navn
SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL. 17- 19
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.

Påske for børn
DEN 29. APRIL KL.10.15
Vi vil vandre ind i påsken sammen og bruge vores sanser på
vejen. Kirkekoret medvirker.

Samtalegruppe for skilsmissebørn
Babysalmesang
NYT HOLD BEGYNDER TORSDAG DEN 16. APRIL KL. 10.00
Babysalmesang er for babyer i alderen 0 – 12 mdr.
Tilmelding til KK-medarbejder Heidi R. Rasmussen.
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Vi mødes en time hver anden uge tirsdag efter skoletid, cirka seks gange i alt. Det er gratis at deltage. Kontakt sognepræst Birgitte Kjær

VI BÆRER MED

DØBTE

05.12.2019

Svend Aage Møller Sørensen

10.11.2019

Lærke Asferg Poulsen

10.12.2019

Norma Margrethe Kjær

24.11.2019

Rikke Henriksen Hoff

12.12.2019

Grethe Dam Søndergaard

24.11.2019

Emma Rytter Andersen

13.12.2019

Anne Elisabeth Nørgaard Sørensen

30.11.2019

Ida Bach Dahlmann

19.12.2019

Kæthe Cathrine Kalms

08.12.2019

Asbjørn Kjølhede Davidsen

20.12.2019

Herman Bundgaard Pedersen

29.12.2019

Mia Elneff Søndergaard

21.12.2019

Jonna Christensen

12.01.2020

Louie Schyum Opstrup

27.12.2019

Hanne Kirsten Laursen

19.01.2020

Isabella Kjær Justesen

27.12.2019

Svend Aage Christiansen

26.01.2020

Alva Raunsø Toft

10.01.2020

Lars Nielsen

11.01.2020

Jes Breth Pedersen

17.01.2020

Lilly Laursen

BEGRAVEDE & BISATTE
05.11.2019

Jørn Rene Nørgaard

18.01.2020

Tove Helene Klinge

27.11.2019

Niels Brogner

01.02.2020

Christian Madsen

30.11.2019

Claus Phørcksen Klausen
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ALSANG I EGERIS KIRKE
SØNDAG 3. MAJ KL. 19.30
I år fejrer vi 75 året for befrielsen og 100 året for Genforeningen, hvor
Nordslesvig blev en del af Danmark igen. Det er der grund til at fejre
med fællessang og ord om håbet, fællesskabet og forbundetheden.

RHODODENDRON

GUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 27. MAJ KL.19.00 PÅ EGERIS KIRKEGÅRD
Vi vil sætte os i den grønne håbshave midt imellem de
blomstrende rhododendronbuske.
Efter gudstjenesten serverer vi vin, ost og kiks, som kan købes.

FORÅRSSOIRÉ
ONSDAG DEN 20. MAJ KL. 17.00
Som afslutning på sæsonen synger pigerne i Egeris Kirkekor de sange
og salmer, som vi har øvet på i løbet af foråret. En soiré (fra fransk)er en
musikalsk sammenkomst, som foregår om aftenen. Her bliver det en
tidlig let og kort musikalsk sammenkomst på omkring 45 minutter. Vi
håber på at se rigtig mange fra menigheden samt selvfølgelig familie
og venner til pigerne. Pigerne i koret er i alderen fra 1.-8. klasse, og vi
øver hver onsdag eftermiddag. Vi glæder os til at synge for jer.
Alle er velkomne!
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PILGRIMSVANDRING
PINSEMORGEN

Pinse i Anlægget 2020
1. juni kl. 11

SØNDAG 31. MAJ KL. 7.00
Pinsemorgen indbydes til en pilgrimsvandring i Ådalen. Vi samles
ved kirken og går herfra gennem gymnasieparken langs vængerne, i en cirkelbevægelse tilbage til kirken. Vandringen tager
en time i roligt tempo med små ophold undervejs. Kl.8.15 er der
kaffe og rundstykker i mødelokalet og derefter er alle indbudt til
en festlig morgengudstjeneste, som begynder kl. 9.00.

TAG MED PÅ SOGNEREJSE

til Assisi i foråret 2021

Har du lyst til at lære mere om Frans af Assisi og besøge
den by og det område, hvorfra den lille munk fik sat sit uudslettelige præg på kristendommen? Så kan vi fortælle, at
vi er gået i gang med at planlægge en rejse til Assisi, som
sandsynligvis bliver i uge 18, i maj måned 2021. I næste kirkeblad vil der komme konkret information om tidsrummet,
priser, program og forberedelse. Men vi kan allerede nu
afsløre, at vi hen over efteråret og foråret vil lave nogle studieaftener om Frans af Assisi. En af disse aftener får vi besøg
af sognepræst og ekspert i Frans’ liv, Lene Højholt. Man vil
kunne deltage i studieaftenerne uden at skulle binde sig til
at deltage i rejsen. Prisniveauet for rejsen i dobbeltværelse,
vil blive holdt under 10.000 (og sandsynligvis 9.000) kr. pr.
person. Sognerejsen vil blive ledet af en af sognets præster.
Vi hører meget gerne fra folk, som er interesserede i rejsen,
men bindende tilmelding bliver først offentliggjort i næste
kirkeblad.
På sogneaftenudvalgets vegne
Betty Ahrenfeldt

Sammen-sat
PINSE I ANLÆGGET 2020
MANDAG 1. JUNI KL. 11 I ANLÆGGET I SKIVE
2. pinsedag vil vi igen i år samles til en festlig fælles folkekirkelig
friluftsgudstjeneste for at fejre pinsens sammensatte bevægelse:
det frisættende og det samlende.
Temaet i år er netop SAMMEN-SAT, som vi vil opleve i ord, toner
og bevægelse.
Velkommen til en skøn formiddag. Husk noget at sidde på.
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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.

Sæbekassebilsklub
Klubben er for alle børn 3. – 6. klasse. Vi mødes torsdage kl.18.30 –
20.00 i K-huset. pris 75 kr. pr. værkstedsdeltager. Mød op og se, hvad
det er.

KFUM og KFUK’s voksenarbejde
Inspirationsaftner for voksne

MANDAG DEN 16. MARTS 2020 KL. 19.30
Skoleleder Kirsten Gammelby Musgaard, Skive
Emne: “Et kik ind i litteraturens verden?”
Det er godt at fordybe sig i litteraturen! I aften skal vi lytte og lære,
blive berigede, nysgerrige og måske få lyst til at læse…
Pris inkl. Kaffebord 50,- kr.
Alle er velkomne!
Alle arrangementer er i KFUM og KFUK’s foreningsbygning,
Kirkealle 115, Egeris
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. 26. marts kl. 19.00: Filmaften.
• Tirsdag d. 31. marts kl. 14-16: Fortælleeftermiddag:
Besættelse – Befrielse.
Prædikenværksted, Kirkeladen i Estvad:
En times samtale om tro og liv. Her er ingen spørgsmål for dumme
eller nogen tro for lille. Tilmelding er ikke nødvendig, men kontakt evt. sognepræst Anita Engberg, hvis du er interesseret, da
ændringer kan forekomme.
Torsdage kl. 9-10:05. mar, 12. mar, 26. mar, 02. apr, 23. apr, 30.
apr, 07. maj, 28. maj
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.

