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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.
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
Torben Kjær
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 2398 6036
Mona Bruun-Sørensen
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 9744 1042
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Tanker om tro
Stol på at det vil lysne!
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

Vi har i Sognehuset et toilet, som er en øvelse i tillid. Man går
derind, tænder lyset på kontakten, og når så at lukke døren
bag sig, lige præcis før lyset tænder. Man ser ikke sjældent, at
folk går derind, lukker døren og når at lukke den op igen, før
lyset er tændt, fordi de kom i tvivl, om pæren var i stykker. Det
var dog værre engang, end det er nu. Men måske skulle man
sætte et skilt op udenfor: Gå bare ind i mørket, lyset er på vej!
Vi husker måske følelsen fra de trappeopgange, hvor lyset gik
ud for tidligt, og vi sådan blindt greb ud efter gelænderet og
tillidsfuldt måtte følge det op på næste afsats.
Det ligner alle de gange i vores liv, hvor lyset ikke tændte i tide
– sådan oplevede vi det – og hvor mørket virkede uendeligt.
Mørket findes i menneskers liv. Vi tænker måske, at kunne vi
bare have fået lov til at forberede os lidt på det, så ville det være
nemmere at være i. Jeg kan huske, da min far lå for døden, at
jeg tænkte, at det var jeg ikke klar til at være i. Men det bliver
man jo aldrig. Pludselig står vi i et mørke og skal finde vej alligevel. Må gå fremad lidt i blinde. Leder efter et gelænder at
støtte os til. Hvor er kontakten? Hvorfor tænder det lys der ikke
snart? Og kunne jeg dog bare gå tilbage og prøve forfra, så
ville jeg klare det meget bedre! Kunne jeg dog bare ved egen
hjælp lukke døren op og gå ud i lyset igen!

Vi mennesker er ikke skabt til at kunne se i mørket, har ikke
nattesyn, men vi er skabt til at høre sammen med andre. Vi er
skabt til at gribe ud efter de hænder og gelændere, der findes
på vores veje, så vi i det mindste går der i mørket sammen. Vi
må i tillid vende os mod Gud og bede ham være med os i en
mørk tid, også den mærkelige tid vi oplever lige nu. Vi skal heldigvis snart igen høre det store ”Frygt ikke” fra himlens lysende
flok af engle, der vil have os til at kigge op, lytte og hente håbet
ned fra himlen, lige ned på vore veje.
Stol på at det vil lysne!
Sognepræst, Birgitte Refshauge Kjær

Deadline for næste kirkeblad 01.02.2021
Forsidebillede: Heidi R. Rasmussen
Layout: Stærdal FotoGrafisk
Tryk: VIBLA ApS
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VI SKAL I KIRKE TIL JUL - OGSÅ I ÅR
Vi åbner kirken for en stribe skønne julegudstjenester både 23. og 24. december. Til alle kræves der tilmelding. Læs nærmere på hjemmesiden og kirkens facebook-side fra først i december.
Til nogle af gudstjenesterne er der fællessang, som vi kender det, men det begrænser antallet af deltagere
væsentligt. Til andre er der masser af musik og sang, blot ikke fællessang, og derfor kan vi være en del flere.

MED TILMELDING:
Onsdag 23. kl. 14.00 Børnejulekirke – for børn og deres voksne – med fællessang v. Birgitte Kjær
Onsdag 23. kl. 15.30 Julegudstjeneste for alle – med fællessang v. Betty Ahrenfeldt
Torsdag 24. kl. 11.30 Børnejulekirke – for børn og deres voksne – med fællessang v. Birgitte Kjær
Torsdag 24. kl. 13.00 Julegudstjeneste for alle – uden fællessang v. Betty Ahrenfeldt
Torsdag 24. kl. 14.30 Julegudstjeneste for alle – med fællessang – live streames v. Birgitte Kjær
Man giver sit samtykke til at blive filmet ved at få billet og møde op.
Torsdag 24. kl. 16.00 Julegudstjeneste for alle – uden fællessang v. Betty Ahrenfeldt
UDEN TILMELDING:
Fredag 25. kl. 10.15 Juledag med fællessang v. Birgitte Kjær

Du kan være tryg ved at komme i kirke!
I Folkekirken er vi naturligvis også underlagt restriktioner, men de
fleste aktiviteter har kunnet foregå alligevel. Nu skal vi også bære
mundbind, når vi går ind og ud af kirkerne, og når vi bevæger os
rundt.
NYT MENIGHEDSRÅD TILTRÆDER 1. SØNDAG I ADVENT
Mange tak til de 78 personer, som deltog i Valgforsamlingen
i Egeris. Det glædede os meget, at så mange bakkede op om
valget. 4 nye menighedsrådsmedlemmer og 5 suppleanter blev
valgt!
I skrivende stund kan vi ikke fortælle, hvilke poster de valgte
medlemmer får, da der først er konstituerende møde den 24.
november.
Fire menighedsrådsmedlemmer har valgt at stoppe. De har dog
sagt, at de stadig bakker op om Egeris sogn og gerne vil hjælpe til
på forskellig vis.

EN STOR TAK SKAL LYDE TIL:
Lillian Vittrup, Marianne Fejerskov, Ruth Dein og Jens Pedersen.
I har udført et flot arbejde i menighedsrådet. Den største opgave i
den sidste 4 års menighedsrådsperiode har været at totalrenovere
kirken i 2017 til 2018. Et omfattende men spændende arbejde.
Også tak til de 2 suppleanter Erik Albæk og Annemarie Simonsen.
Der skal også siges en stor tak til de 6 medlemmer. som fortsætter
de næste 4 år i menighedsrådet.
Tak til alle.
Kirsten Yde - Egeris menighedsråd

KIRKEGÅRDSKAFFE
Fredag 11. december, 8. januar og 12. marts kl. 10 – 12
Kommer du på Egeris kirkegård den 2. fredag i måneden, har du
mulighed for at få en kop kaffe eller te og et stykke brød, sammen
med 2 frivillige fra kirken. I den kolde tid sidder vi lige inden for
døren i mødelokalet mod syd.

HELLIGTREKONGERSVANDRING

Hilsen Kirkekaffedamerne

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

Lørdag 26. kl. 10.15 2. juledag med fællessang v. Betty Ahrenfeldt

SØNDAG DEN 3. JANUAR KL. 10.15-14.30
-hvis corona tillader det

Søndag 27. Kl. 10.15 Julesøndag med fællessang v. Birgitte Kjær

Traditionen tro indleder vi et nyt år i fællesskab med menigheden i
Estvad-Rønbjerg. Vi begynder gudstjenesten i Estvad kirke kl. 10.15.
Derfra vandrer vi til Egeris, hvor vi får en portion 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 Estvad.

Vil man se med 24.12. kl. 14.30 hjemme fra sofaen, finder man YouTube og Egeris Kirke.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
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Anders Bonde er præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for
at tillægge livserfaringen
stor betydning. Og det er
foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer
en ressource af indsigt, som
samfundet som helhed
kunne være tjent med at
drage større nytte af.

KIRKELIV

VI BRUGER KIRKERUMMETS
MØRKE TIL…
Natkirke
Fredage fra 19 - 22 i Estvad, Rønbjerg og Egeris kirker på skift.
Åbent hus med dæmpet lys, stille musik og forskellige stille aktiviteter rundt i kirken. 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 rådighed for samtale hele aftenen.

Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget
til eftertanken.

Mørkning, Musik og Meditation
Mændenes Mødested

SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 10-12.00
Joakim, Niels og Susette Skovgaard og den begyndende
moderne kunst
– I fars fodspor og ad nye veje v/Karoline Rønne
Af deres far – P.C. Skovgaard – lærte de at tegne og male. Han
lærte dem bibelhistorie, salmer og nordisk mytologi, og han
arbejdede med både
kunst og kunsthåndværk.
Det forplantede sig hos
de tre børn, som førte
arven fra deres far videre
i en stor interesse i landskabsmaleri,
keramik,
bogillustrationer og kirkedekorationer, men som
også tilhørte en ny generation af kunstnere, som orienterede sig ud i verden, rejste og
lod sig inspirere af moderne strømninger fra Paris.

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.
6

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 14.30
Sang og Seniorliv med juleklang
Som sædvanlig skal vi opleve kirkens børnekor synge adventsog julesange i kirken. Efter kaffen fortæller Birgitte Kjær historie
”i julelampens skær”.
TIRSDAG DEN 12. JANUAR KL. 14.30
”medens han traskede hen ad den hvide skovsti…”
v. Christian Kjær Bjerre
Hvad kan man få øje på, når man trasker afsted? En pilgrim, der
er på vej, kan bede med fødderne og se med hjertet.
Pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre vil med udgangspunkt i
arbejdet som pilgrimspræst i Viborg Stift fortælle om at være
pilgrim i dag.
TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 14.30
”Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom
bliver en kvalitet…” v. Anders Bonde
Sådan har provst Anders Bonde, Favrskov kaldt sit causeri. Med
udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de
”ældste” klasser i ”Livets skole” giver han et muntert indblik i det
“Livets efterår”, som for de fleste rummer mange spændende
nuancer. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan
alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening
og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter
en ikke ringe rolle.

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,-

Torsdage fra 17 – 17.45 i Rønbjerg Kirke
I Rønbjerg Kirkes skønne rum lader vi mørket og musikken fylde
mellem oaser af stilhed og gode ord. Vi har 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.

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER
Julefrokost kl. 12-14
Øl og vand kan købes. Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 30,TIRSDAG DEN 5. JANUAR
Hygge og snak, og så er mikrofonen åben for dem, der har lyst
til at dele en god historie.
TIRSDAG DEN 19. JANUAR
Fhv. politibetjent Jørgen Breum fortæller om sit arbejdsliv ”Fra
Vesterbro til Vestsalling”.
TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR
Hygge og snak og åben mikrofon
TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR
Endnu ikke programsat
TIRSDAG DEN 2. MARTS
Hygge og snak og åben mikrofon
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Tirsdag d. 5.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

Onsdag d. 6.

December

17.00

Bøn og meditation

Egeris

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 8

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Tirsdag d. 1.

12.00

Mændenes mødested - julefrokost

Egeris

Søndag d. 10.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Tirsdag d. 1.

17.00

Bøn og meditation

Egeris

Tirsdag d. 12.

14.30

Sang og seniorliv

Egeris

Onsdag d. 2.

19.00

Adventskoncert med kirkekoret

Egeris

Torsdag d. 14.

17.00

Mørkning, Musik og Meditation

Rønbjerg

Fredag d. 4.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Søndag d. 17.

09.00

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 6.

10.15

Gudstjeneste, AE 2. s i advent

Egeris

Tirsdag d. 19.

9.30

Mændenes Mødested

Egeris

Tirsdag d. 8.

14.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Fredag d. 22.

19.00

Natkirke

Egeris

Tirsdag d. 8.

20.00

Koncert med Zenobia

Egeris

Søndag d. 24.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Torsdag d. 10.

19.00

Vi synger julen ind

Egeris

Torsdag d. 28.

17.00

Leg og mad

K-huset

Fredag d. 11.

10.00

Kirkegårdskaffe

Egeris

Torsdag d. 28.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Søndag d. 13.

10.15

Gudstjeneste, BK 3. s. i advent

Egeris

Søndag d. 31.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 13.

14.00

Jul med foreningen LEV

Egeris

Februar

Torsdag d. 17.

Tid

Begivenhed

Sted

19.00

Mørkning, Musik og Meditation BA, Julefred

Rønbjerg

Tirsdag d. 2.

Søndag d. 20.

9.30

Mændenes Mødested

Egeris

10.15

Gudstjeneste, BA 4. s. i advent

Egeris

Tirsdag d. 2

Onsdag d. 23.

17.00

Bøn og meditation

Egeris

14.00

Børnejul ”Juleaften” – tilmelding

Egeris

Søndag d. 7.

Onsdag d. 23.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

15.30

”Juleaften”, BA – tilmelding

Egeris

Tirsdag d. 9.

Torsdag d. 24.

14.30

Sang og Seniorliv

Egeris

11.30

Børnejul, BK – tilmelding

Egeris

Torsdag d. 11.

Torsdag d. 24.

17.00

Mørkning, Musik og Meditation

Rønbjerg

13.00

Juleaften, BA – tilmelding

Egeris

Søndag d. 14.

Torsdag d. 24.

10.15

Gudstjeneste, BK - Fastelavn

Egeris

14.30

Juleaften, BK - tilmelding – live streames

Egeris

Tirsdag d. 16.

Torsdag d. 24.

09.30

Mændenes Mødested

Egeris

16.00

Juleaften, BA - tilmelding

Egeris

Fredag d. 19.

Fredag d. 25.

19.00

Natkirke

Estvad

10.15

Juledag, BK

Egeris

Søndag d. 21

Lørdag d. 26

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

10.15

2. juledag, BA

Egeris

Onsdag d. 24.

Søndag d. 27.

19.00

Syng Sammen aften

Egeris

10.15

Julesøndag, BK

Egeris

Torsdag d. 25.

Januar

17.00

Leg og mad

K-huset

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 28

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Fredag d. 1.

16.00

Nytårsdag, BK

Egeris

Marts

Søndag d. 3.

Tid

Begivenhed

Sted

10.15

Helligtrekongersvandring, AE

Estvad

Torsdag d. 4.

Søndag d. 3.

17.00

Bøn og meditation

Egeris

14.00

Helligtrekongersvandring, BA

Egeris

Fredag d. 5.

10.00

Højskoleformiddag

Egeris

Sæt X i kalenderen Onsdag d. 10/3 Sogneaften med Charlotte Rørth, Torsdag d. 18/3 Sangaften med Hans Dammeyer

Aktivitetskalender

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

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. Store som mindre beløb nytter og glæder mange.
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.

NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Personalet på kirkegården er kommet rigtig godt i gang med
gransæsonen i år. Der er opstillet et bord i maskinhuset, så der
kan laves gran og dekorationer på slisker, selvom det er mørkt
om morgenen. Ude på kirkegården bruges en grab eller vogn
med en plade på som bord, så mange opgaver kan udføres
stående.
Arbejdsmiljøloven kræver, at man ikke udfører arbejde på knæ
mere end to timer om dagen.
Der er plantet et tempeltræ ved den nye anonyme afdeling,
som tages i brug nu.

ADVENTSKONCERT
ONSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 19.00 I EGERIS KIRKE

Egeris Kirkekor synger denne aften dejlige danske og
udenlandske advents- og julesalmer og -sange. Organist Tove Kjær leder og akkompagnerer koret på orgel
og flygel. I koret synger 27 piger fra 2. til 9. klasse. De
indleder aftenen med luciasang, der plejer at være
meget stemningsfyldt.
Koncerten varer omkring en time, og alle er velkomne!
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Zenobia:
”Musikalitet fra A-Z”

Kirke for børn & unge
...samt deres familier

TIRSDAG D. 8. DECEMBER KL. 20.00 I EGERIS
KIRKE

Samtalegruppe for skilsmissebørn

Leg og mad

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

Børnejulekirke
ONSDAG 23. DECEMBER KL. 14.00
TORSDAG 24. DECEMBER KL. 11.30
Igen i år – og denne gang to gange – vil vi fejre julegudstjeneste i børnehøjde for børn og deres voksne. Begge dage er
det nødvendigt med tilmelding, så ingen går forgæves. Læs
på hjemmesiden og facebook først i december, hvordan man
gør.

Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradition. De tre kvinder
har spillet hundredvis af koncerter siden 2007.
Trioens koncerter er musikalske oplevelser, bundet sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at leve et liv i nutiden med et soundtrack af gamle ord og toner, og om balancen
mellem fornyelse og bevarelse.

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.

Arrangør: Soroptimist International, Skive i samarbejde med Egeris Menighedsråd. Overskuddet
går til Skive Menighedspleje til familier med små
børn.

Arrangeres i samarbejde med Skive KFUM & KFUK.

Babysalmesang
NYT HOLD TORSDAG DEN 14. JANUAR 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.

NY KIRKETJENER
Pr. 1. oktober er Torben Aas Kjær ansat som kirketjener i Egeris kirke.

Fastelavn er mit navn...

Torben er 56 år og gift med sognepræst Birgitte Refshauge Kjær, med hvem
han har 4 voksne børn. Torben er uddannet lærer og organist. Han kommer
fra en stilling i Sahl og Vinderup kirker. Torben blev valgt blandt 98 ansøgere, og han matcher stillingen på alle måder med sit smilende, imødekommende væsen. Han kender alle kirkelige handlinger og hverdagen i Folkekirken.

SØNDAG DEN 14. FEBRUAR FEJRER VI FASTELAVN I
KIRKEN.

Torben værdsætter det sociale liv i kirken med kirkens brugere og kolleger
meget højt.

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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Éntre: 100kr. Billetter: place2book.com eller ved
døren

Jeg ønsker Torben tillykke med stillingen.
Kirsten Yde, Egeris menighedsråd
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VI BÆRER MED

SOGNEINDSAMLING
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
løber af stablen søndag den 14. marts 2021. Sammen gør vi
en forskel for mennesker i yderste nød.
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.
”Vi lever i en tid, hvor næstekærlige handlinger aldrig har været vigtigere. Lige nu
må vi påtage os opgaven at hjælpe mennesker i yderste nød, fordi både klimaforandringer og corona gør uligheden i verden større.
På bare tre timer kan du gøre din lille del – og tilsammen gør vi en kæmpe forskel,”
siger Lillian Vittrup, indsamlingsleder i Egeris sogn.
Du kan også melde dig som indsamler på blivindsamler.dk

DET NYE MENIGHEDSRÅD
I EGERIS SOGN
Vi har haft menighedsrådsvalg i Egeris sogn. Velkommen og tillykke til det nye
menighedsråd.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent
Kirsten Kjærgaard Yde, genvalgt
Estrid Læssøe Nielsen, genvalgt
Niels Ole Bak Jørgensen, genvalgt
Mia Bergmann Poulsen, genvalgt
Else Marie Kirk, genvalgt
Karen Bach-Vilhelmsen, genvalgt
Morten Schulz, nyvalgt
Franciska Linnet, nyvalgt
Pia Madsen Aggerholm, nyvalgt
Anne-Lise Svarre Elgaard, nyvalgt
Stedfortræder: Ane Kathrine Lundø Jakobsen, Kirsten Mandrup Larsen Pedersen, Jens
Pedersen, Karin Merete Madsen og Birgitte Friedel Winther Jørgensen
Menighedsrådet er valgt for en periode på 4 år.
Alle menighedsrådsmedlemmer har afgivet en erklæring på ære og samvittighed om
at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
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SYNG
SAMMEN
AFTENER

VINTER

2021
TIRSDAG DEN 28. JANUAR
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKES
MØDELOKALE
ONSDAG DEN 24. FEBRUAR
KL. 19.30-21.00 I EGERIS KIRKES
MØDELOKALE
At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!
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
26.07.2020
02.08.2020
09.08.2020
15.08.2020
15.08.2020
16.08.2020
16.08.2020
23.08.2020
30.08.2020
30.08.2020
06.09.2020
12.09.2020
20.09.2020
20.09.2020
25.10.2020

Emma Dahl Rosgaard
Alba Elisa Møller Torpe
Oliver Sand Madsen
Frederik Grønne Luxhøj
Sofus Steensgaard Knudsen
Mia Roesen Hangaard
Molly Roesen Hangaard
Magnus Simmelsgaard Krogh
Emma Folmer Bach
Sofia Krejberg Hvid Andersen
Viktor Holbæk Rasmussen
Emil Holmgaard
Milan Mark Jørgensen
Elvira Martina Vistisen Agger
Anker Køjborg Toft

VIEDE OG VELSIGNEDE
22.08.2020

Line Orthaus Thisted og Nils Thisted

12.09.2020
		
10.10.2020
		

Anneline Skovbjerg Bjørnskov og
Mathias Skovbjerg Bjørnskov
Marijanne Nygaard Malthe Nielsen og
Rune Malthe Nielsen

BISATTE OG BEGRAVEDE
23.07.2020
27.07.2020
21.08.2020
16.09.2020
22.09.2020
29.09.2020
03.10.2020
09.10.2020
10.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
31.10.2020

Agner Løvig Pedersen
Jens Peder Jensen Dalgaard
Jonna Mosgaard
Hanne Petersen
Arne Marrit Christensen
Ellen Margrethe Wirenfelt Nielsen
Jørgen Odgaard
Karen Bodil Svejgaard Joel
Hans Christian Hansen
Ulla Sønderby
Verner Bay Andersen
Gitte Nielsen
Peter Hald Pedersen
Dorthe Rud Nielsen
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Skive KFUM/KFUK
KFUM og KFUK’s voksenarbejde
Inspirationsaftner for voksne
FREDAG DEN 4. DECEMBER 2020
Advents og Julehygge for hele familien
På grund af nye corona regler, har vi desværre set os
nødsaget til at aflyse denne aften

MANDAG DEN 25. JANUAR 2020 KL. 19.30
SKOLELEDER KIRSTEN GAMMELBY MUSGAARD, SKIVE
Litteraturaften omkring Karen Blixen med baggrund i bøgerne
”Den afrikanske farm” af Karen Blixen og ”Løvinden” af Tom
Buk-Swienty. To bøger, som på hver deres måde fortæller om
Karen Blixens tid i Afrika.
Pris inkl. Kaffe 50,- kr.
Alle er velkomne
Aftenen foregår i KFUM og KFUK’s foreningsbygning,
Kirke Alle 115, Skive

Det sker i Estvad-Rønbjerg dec. - feb.
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.
De ni læsninger
Søndag d. 29. nov kl. 14.00 i Estvad kirke
Prædikenværksted
Torsdage kl. 9-10: 03. dec (NB! Kl. 10-13, inkl. frokost), 14. jan, 21. jan.
04. feb, 11. feb, 25. feb, 04. mar
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:
Tirsdage kl. 14-16: 26. jan, 02. mar
Fortælleeftermiddage er hyggeligt samvær i kirkeladen i Estvad
med sang, fortælling og eftermiddagskaffe
Filmaften, kl. 19-ca. 21.30
Onsdag d. 03. februar
Torsdag d. 04. marts
Ovenstående aktiviteter finder alle sted i kirkeladen (v/Præstegården, Flyndersøvej 17A). Det er gratis at
deltage, og der er ingen tilmelding. Alle er velkomne.

