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Mens disse linjer skrives, dufter det ”lysegrønt af græs, i
grøft og mark og enge”, som der står i nr. 725 i Den Danske Salmebog. Naturen er en katedral, klædt i et væld af
grønne nuancer tilsat japanske kirsebær, syren og gyvel, i
disse forårs- og sommermåneder. Senere bliver det alt sammen mere støvet grønt, men stadig gror og blomstrer det
omkring os. I den mærkværdige afsondrede tid, som vi nu,
forhåbentligt, er på vej til at lade bag os, har naturens ukuelighed, men også dens barskhed, været mig en stor trøst
og vejviser.
Måske har du det som jeg? Da Corona-virusset lagde
gaderne øde, gik naturen på samme tid, tilsyneladende i
dvale. Ingen regn i ugevis, med iskolde, frostklædte morgener langt ind i maj. På en måde var det velgørende for
et bekymret og forvirret menneskesind, at naturen på sæt
og vis afspejlede min altomfattende følelse af at være sat i
venteposition. Mange traveture, med og uden hund, langs
ådalens forblæste og nedvisnede stier, satte sindet og sjælen fri til bare at være til, midt i ødemarken. Ikke større og
mere komplicerede tanker end: Jeg går en tur. Jeg sætter
det ene ben foran det andet og accepterer, at dette her er
jeg ikke herre over. Når naturen kan vente, så kan jeg også.
Det sidste tænkte jeg ikke mens jeg gik, men jeg erfarede
det, ved netop at gå den daglige tur i ”ødemarken”. Og
mens jeg gik, erfarede jeg også, at når jeg slap kontrollen
og accepterede ødemarkstilstanden, så følte jeg mig ikke
alene.
For ingen, der har følt sig kastet ud at vandre i det øde,
behøver føle sig alene. Især Det gamle Testamente er
fyldt med menneskers erfaringer af at vandre i ødemarken. Udsatte, på vej ind i det ukendte og på mange måder
alene. Og dog alligevel aldrig uden Gud. Under israelitter-

nes forfærdelige 40 år i ørkenen på vej mod det forjættede
land går Gud foran dem. Salmisten i Sl.23 stoler på, at Gud
går med ham selv eller netop i dødsskyggens dal. Og Esajas
jubler i kap.35 på forhånd over den ødemark, der en dag
skal blomstre som rosen, for det har Gud lovet. Og i Det
nye Testamente (f.eks. Matt.4) er ødemarken eller ørkenen
ikke længere bare menneskets grundvilkår, men det sted,
hvor Gud selv opholder sig, sulter, tørster og bliver fristet,
for at intet menneske nogensinde mere skal kunne komme
et ørkesløst sted hen, hvor Gud ikke er sammen med det, i
Jesus Kristus.
Ødemarkens tid ser ud til at være ovre for denne gang! Vi
er nu i blomstringens tid og alt tyder på, at vi også, både
åndeligt og helt konkret, er på vej mod tider, hvor vi igen
må søge lidt nærmere hinanden. Hvor vi må fejre gudstjeneste og nadver, drikke kirkekaffe og besøge hinanden –
naturligvis forsynet med håndsprit og passende afstand.
Hvor bliver det dog dejligt! Vigtigst er dog at fastholde
erfaringen af, at selv på vandringen gennem de ødemarker,
som vi både enkeltvis og som menneskehed kommer ud i,
der går Gud med os.
Ja, du gør alting nyt på jord
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
DDS 725, v.4
Sognepræst Betty Ahrenfeldt
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Siden Danmark lukkede ned torsdag den 12. marts, har kirkebænkene stået tomme i Egeris kirke. Dåb og begravelser har
stadig kunnet afholdes, dog med færre deltagere og med alle
sikkerhedsregler. Sådan måtte det være.
NU ER FOLKEKIRKEN ÅBEN IGEN! DET ER DEJLIGT.
Myndighederne skriver, at når man synger, skal der stadig
være 2 m mellem os, og da salmesangen er en vigtig del af
gudstjenesten og anden samvær i Folkekirken, så må vi ikke
fylde kirken op endnu. Vi har målt kirken op og divideret med
4 m2 pr person.
DER MÅ DERFOR KUN VÆRE 92 PERSONER I KIRKEN I ØJEBLIKKET, alle sikkerhedsregler taget i betragtning! Dejligt at kirken
er så stor. Vi bliver dog nødt til at tælle jer, når I kommer til
kirkedøren.
Skulle der komme flere end 92 personer til kirke, tilbyder vi,
at man kan sidde i mødelokalet ved siden af og følge med på
storskærmen. I MØDELOKALET MÅ VÆRE 36 PERSONER.
Kirkebænkene er rykket fra hinanden, så kirkerummet ser lidt
forandret ud. Vi skal nok hjælpe jer på plads.
PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD glæder sig meget til, at vi
igen kan åbne dørene til vores dejlige kirke.
Nogle af jer har kunnet se de små andagter, som præsterne
har lagt ud på Facebook og Egeris Kirkes hjemmeside, men
det har I ikke allesammen haft mulighed for. Det er vi kede af.
Præsterne har også holdt gudstjenester på Plejecenter Gammelgård. Det har beboerne været glade for.

CORONA-GAVE
Midt i den alvorlige tid med mange Corona-syge og døde i
hele verden har Egeris Kirke fået tilbudt - og sagt tak til - en
gave i form af en jernskulptur, udfærdiget og doneret af fhv.
bankdirektør og MF Karl Kjelgaard, som bor i Hald.

Rhododendrongudstjenesten og Pinse i Anlægget kan desværre ikke afholdes i år på grund af forsamlingsforbuddet.
MØDER - KONCERTER - FOREDRAG - SANGAFTNER
Nogle af de aflyste arrangementer vil vi prøve at lave på et
senere tidspunkt.
VALGMØDET - NY DATO
I sidste nummer skrev jeg, at det var vigtigt, at I støttede op
om valget til menighedsrådet. Det er det stadigt, selvom
mødet er blevet flyttet!
TORSDAG DEN 20. AUGUST KL. 19 indkalder vi til et orienteringsmøde om valg til menighedsrådet. Vi vil fortælle, hvad vi
laver i menighedsrådet og i Egeris sogn.
Mød op og vis, at du støtter op om de folk, der stiller op til
menighedsrådet. Det er vigtigt!
Er du selv interesseret i at komme i menighedsrådet, eller kender du én, som vil være god at have i rådet, så tal med vedkommende om det. Du kan opfordre vedkommende til at møde
op eller give besked til én fra det nuværende menighedsråd.
Der er brug for nogle nye i menighedsrådet, da nogle stopper,
men rigtig mange har valgt at fortsætte, hvis de bliver valgt.
Vi håber stadig, at vi kan servere kaffe, the, ost og rødvin
denne aften.
Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

BIBELEN 2020 - KAN DEN
BRUGES I GUDSTJENESTER?
Bibelselskabet har i marts 2020 udsendt en ny oversættelse af Bibelen, som er på nudansk. Vi kender
nogle af ordene deri fra den oversættelse, der hedder
Den nye Aftale, som vi gennem nogle år har brugt i
Egeris Kirke. Nu er imidlertid hele Bibelen oversat i en
sprogligt fornyet udgave.
Vi vil gerne prøve, om det vil være godt at bruge
denne udgave til den mundtlige kommunikation,
som læsningerne i en gudstjeneste jo er.
Derfor vil vi i Egeris Kirke - i en prøveperiode indtil
1. søndag i advent - i de gudstjenester, hvor Birgitte
Kjær er præst, læse teksterne fra Bibelen 2020.
Man vil fortsat kunne læse med på væggen.
Vi er spændte på at høre, hvad reaktionen er på det,
for når det hedder en prøveperiode, er det, fordi det
skal evalueres, og det skal menigheden naturligvis
være med til.
Vi kender godt til de indvendinger, der har været
mod denne oversættelse, men er nysgerrige efter at
undersøge, om fordelene er større.

Skulpturen, der passer godt ind i miljøet i og ved Egeris
Kirke, er udført/svejset af forvredet jern, og forestiller et
tomt kors med et rustikt præg. Foden på skulpturen er
stjerneformet, og ”tornekronen”, der er fremstillet af en kraftig stålwire, er gledet ned og hænger løst omkring korsets
stamme.
Skulpturens titel er – i al sin ydmyghed – ”Døden overvundet!”
Karl Kjelgaard, der er født i Haunstrup, fortæller, at han i sin
drengetid ofte var arbejdsdreng hos den lokale smed, og at
han egentlig gerne ville have været smed. Men det gik helt
anderledes. Det blev i stedet til bank- og finansverdenen i
Herning, København og Aarhus. Og i København-tiden til
to perioder som konservativt medlem af Folketinget i Anker
Jørgensens regeringstid. Men ”smeden” fornægtede sig
ikke helt. Til sit 25-års jubilæum i Midtbank i 1974 havde
han ønsket og fik svejseudstyr, som siden har været flittigt brugt til fremstilling af skulpturer og relieffer m.v. (a la
Robert Jacobsen).

Egeris Menighedsråd

Mia Bergmann Poulsen og Kirsten Yde tog, på menighedsrådets
vegne, imod Karl Kjelgaards skulptur.
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VI BRUGER KIRKERUMMETS MØRKE
TIL…

KIRKELIV

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 Rønbjerg og Egeris kirke. Se kalenderen.

Stilletid i Rønbjerg

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 10-12.00
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”.

ORGEL-SOIRÉS I JUNI
TO TORSDAGE I JUNI SPILLER ORGANIST TOVE
KJÆR EN ORGEL-SOIRÉ.
En lille koncert på orglet i cirka en halv time.
Der er fri entré, og alle er velkomne!
TORSDAG DEN 11. JUNI KL. 16.30 – CA. 17.00
TORSDAG DEN 18. JUNI KL. 16.30 – CA. 17.00
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Mændenes Mødested

Disse skønne, stille stunder foregår igen i Rønbjerg kirke, der i mellemtiden er blevet
gennemrenoveret.
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, musik, lystænding og ord og bøn. Se kalenderen for de næste datoer.

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,TIRSDAG DEN 16. JUNI:
Vi tager muligvis på tur. Følg med på kirkens hjemmeside eller
Facebook.

FRA SENIORUDVALGET:

TIRSDAG DEN 30. JUNI:
Sommerhygge med spisning kl. 12.00 - 14.00

Seniorudflugten den 9.juni er desværre aflyst pga. Corona-restriktionerne.

TIRSDAG DEN 11. AUGUST:
Opstart med snak- hygge- rundstykker.
TIRSDAG DEN 25. AUGUST:
Endnu ikke programsat.

SOGNEREJSE TIL ASSISI UDSAT TIL 2022
På grund af Corona-krisen har vi måttet beslutte at udsætte
den planlagte sognerejse til Assisi til foråret 2022. Mere information følger i et kommende kirkeblad.
På udvalgets vegne - Betty Ahrenfeldt

I stedet byder vi på ”udflugt” i kirken d. 16. juni kl. 10 eller kl. 15.
PROGRAM:
Fortællekonen fra Heden, Ruth Dein, fortæller Martin A. Hansen og organist
Tove Kjær spiller undervejs stemningsfuld musik.
Arrangementet afsluttes med smørrebrød, øl/vand og kaffe.
På grund af Corona-restriktionerne kan kun 30 personer deltage ad gangen.
Man skal derfor tilmelde sig til at deltage enten kl. 10 eller kl. 15, på telefon til
kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen senest fredag d.12. juni kl. 12.

SYNG

SAMMEN
AFTENER
SOMMER

2020
TORSDAG DEN 27. AUGUST
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!

Pris 30,- kr. pr. person og man kan højest tilmelde 2 personer.
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Aktivitetskalender

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

August

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 2.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

09.00

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 11.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Fredag d. 14.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Fredag d. 14.

19.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 16.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Torsdag d. 20.

19.00

Valgmøde MR-valget

Egeris

Lørdag d. 22.

09.00

Konfirmation, AE

Egeris

Lørdag d. 22.

11.00

Konfirmation, BK

Egeris

Søndag d. 23.

09.00

Konfirmation, BK

Egeris

Søndag d. 23.

11.00

Konfirmation, BA

Egeris

Tirsdag d. 25.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Torsdag d. 27.

17.00

Leg og mad i kirken

Egeris

Sted

Torsdag d. 27.

19.30

Syng sammen

Egeris

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 30.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

September

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 19.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Fredag d. 4.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 26.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Søndag d. 6.

10.15

Gudstjeneste, AE

Søndag d. 13.

10.15

Høstgudstjeneste, B A

Juni

Tid

Begivenhed

Sted

Torsdag d. 11.

09.00

Sommerseminar, AE

Estvad

Torsdag d. 11.

16.30

Orgelsoiré

Egeris

Fredag d. 12.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Fredag d. 12.

19.00

Natkirke, AE

Rønbjerg

Søndag d. 14.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 16.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Tirsdag d. 16.

10.00

Sang og seniorliv I

Egeris

Tirsdag d. 16.

15.00

Sang og seniorliv II

Egeris

Torsdag d. 18.

16.30

Orgelsoiré

Egeris

Søndag d. 21.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Søndag d. 28.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

12.00

Mændenes Mødested

Egeris

Tid

Begivenhed

09.00

Fredag d. 10.
Søndag d. 12.

Tirsdag d. 30.

OBS!

Juli
Søndag d. 5.

OBS!

Søndag d. 9.

OBS!

Sæt X i kalenderen:
Sogneaften den 21. oktober. “ Pigerne fra Sprogø”
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Hvad skal kirken
tilbyde det moderne
menneske, som det
ikke kan få andre
steder?

Hvad er egentlig
meningen med det hele?

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx
koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og
har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet,
der fastlægger gudstjenesterne.

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020
og vær med til at give noget godt videre.

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder
kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om
kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.
Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets
forkyndelse.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER
Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Et menighedsråd vil dog altid
have mindst fem medlemmer.
FOR AT KUNNE STILLE OP SKAL DU:
 Være over 18 år
 Være medlem af folkekirken
 Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.
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"Man skal stille op til
menighedsrådet, hvis man har
noget at byde ind med."
Kirsten Yde, formand for menighedsrådet i Egeris Sogn

Sådan stiller du op
ORIENTERINGSMØDE
20.
aug.2020:
2020:Offentligt orienteringsmøde i Egeris Kirke kl. 19 om valg i
9. juni
sognet. På mødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

VALGFORSAMLING
15. september 2020.På valgforsamlingen afholdes valget til
menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.
Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres
en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af
afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Find tid og sted
på dit sogns hjemmeside

KONTAKT DIT LOKALE MENIGHEDSRÅD
Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn.
Derfor er det altid en god idé at kontakte sit lokale menighedsråd og høre,
hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere,
hvor og hvordan du kan bidrage. Læs mere på menighedsraadsvalg.dk

EGERIS SOGN
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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
FØRSTE GANG: TORSDAG DEN 27. AUGUST
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. Børn er gratis
Arrangeres i samarbejde med Skive KFUM & KFUK.

DØBTE
Babysalmesang
NYT HOLD BEGYNDER:
TORSDAG DEN 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.
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Jens Svingholm

01.02.2020

Lauge Hjort Gylding Hennings

07.03.2020

Lisbeth Brogaard

09.02.2020

Freja Schnoor Frederiksen

07.03.2020

Inger Marie Jakobsen

01.03.2020

Valdemar Peder Bay Kristensen

10.03.2020

Merete Rosenquist

28.03.2020

Mille Lysdal Bødker Hjorth

13.03.2020

Laurits Nejsum

28.03.2020

Merle Lysdal Bødker Hjorth

28.03.2020

Gert Frandsen

31.03.2020

John Erik Dahl Grydgaard

04.04.2020

Gunhild Knorborg Hansen

11.04.2020

Christian Marius K Iversen

15.04.2020

Margrete Primdal

18.04.2020

Christian Pedersen

BEGRAVEDE & BISATTE

25.04.2020

Anna Marie Sørensen

07.02.2020

Inga Christensen

02.05.2020

Leif Johnny Liljedahl

14.02.2020

Karen Dahlgaard Mathiasen

07.05.2020

Ole Bent Misser

15.02.2020

Ritta Mathilde Mølgaard

12.05.2020

Laurits Andersen

04.03.2020

Gerda Andersen Henriksen

16.05.2020

Jørgen Pedersen

VIEDE & VELSIGNEDE
20.03.2020
Anja Østergaard Froberg og
		Heidi Thora Mortensen

Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen

05.03.2020
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Skive KFUM/KFUK - Kirke Allé 115
Aflysning af Skt. Hans aften!
KFUM og KFUK i Skive har blandt andet den traditionsrige Skt. Hans
aften. Aftenen er de sidste 3 år er blevet afholdt i foreningens bygning og have, på Kirke Alle 115 ved Egeris Kirke.
I 2020 er der langt mellem traditionerne, som jo er blevet forstyrret
af Coronavirus. Med baggrund i situationen har vi derfor valgt at
AFLYSE Skt. Hans aften den 23. juni 2020.
Vi glæder os til i 2021 at kunne afholde en helt almindelig traditionsrig Skt. Hans aften i KFUM og KFUK i Skive, uden begrænsninger på
antal deltagende, afstandskrav eller andre sundhedssikrende anvisninger.
På vegne af udvalget for Skt. Hans aften i KFUM og KFUK i Skive.

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, på
den fælles hjemmeside med Egeris og på Facebook (”Vores
kirke i Estvad og Rønbjerg), eller kontakt sognepræst Anita
Engberg.
Prædikenværksted og sommerseminar, Kirkeladen i Estvad:
En times samtale om tro og liv. Her er ingen spørgsmål for
dumme eller nogen tro for lille.
Prædikenværksted, torsdage kl. 9-10
den 04. juni, 06. aug, 13. aug og 20. aug
Sommerseminar d. 11. juni kl. 10-13, inkl. frokost.

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.

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.
Vi holder sommerferie og mødes igen onsdag d. 9. september.

Se mere på: skive.kfum-kfuk.dk

Tilmelding til sognepræst, Anita Engberg senest dagen før de
pågældende arrangementer.

