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Sogneaften med Sørine Gotfredsen
Højskoleformiddage
Helligtrekongersvandring
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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 30 35 76 67 / bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst, kbf
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B, 7800
Skive. Tlf. 21 24 36 02 /bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Anita Engberg sognepræst
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
ael@km.dk Tlf. 40 37 34 28. Mandag fri.
Heidi Reigstad Rasmussen, kirke–
og kulturmedarbejder (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 21 28 36 50
sognehuset@egeriskirke.dk
Kristian Bundgaard, kirketjener
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Tlf. 24 67 73 01
Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Privat tlf. 97 44 10 42
Tove Muld Kjær, organist,
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com
Palle Frederiksen, kirkesanger
Tlf. 60 47 80 42
Kirketaxa. Bestilling på
97 52 47 00 eller 70 25 25 25
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr. måned.

Der er menighedsrådsmøde den sidste
tirsdag i hver måned. Undt. juli og dec.

Kirkekontoret,
kordegn Bent E. Jacobsen
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17. skive.sogn@km.dk
Kirkegårdskontoret,
kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige 1618
Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, Skive.
Tlf. 97 52 82 82
yde@fiberpost.dk
Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 39 39
Kirkebladets redaktion
Morten Lund (ansvarshavende)
Kirsten Zacho, Niels Ole Jørgensen,
Heidi R. Rasmussen
Kirkens Telefon: 21 24 36 05
Mail
egeriskirke@gmail.com
Kirkens hjemmeside
www.egeriskirke.dk
Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 29 79 68 05
Deadline for
næste kirkeblad
er tirsdag den 3/2
Forsidebilledet: Julekrybbe. Foto: Heidi R. Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Jeg ved en sang
Fra jeg var 6 år, gik jeg til FDF. Vi sluttede altid med at bede Fadervor og synge
Altid frejdig, når du går. Så var det ud i kulden og mørket og hjem. Det var jo ikke
mørkt hele året rundt, når mødet sluttede, men det er de kolde mørke ture hjem,
jeg husker. Jeg havde godt 2 kilometer hjem på cykel alene, og turen gik ad
oplyste stier i et stort boligområde. Det første stykke vej lå stierne lavt langs en
større vej oppe på en skrænt, og jeg skulle derfor forbi flere tunneller, der gik
under vejen. Når man passerer en tunnel, ændrer lyden fra cyklen sig øjeblikkeligt, og det kunne jeg bare ikke lide. Men lyset på stierne var faktisk det største
problem. Som FDF’er var jeg jo vant til at være ude i naturen i mørke, og det var
jeg ikke bange for. Når man går i mørket, vænner øjnene sig til det, og man føler
sig dejligt skjult i mørket. Er man heldig, er der stjerner og måneklart lys at holde
sig til. Og inde i en skov kan man jo bare kigge op, så ved man, om man følger
stien.
Men her på cykelstien var jeg ligeså oplyst som på en scene, hvor man ikke kan
se, hvad der er i mørket. Hvad kunne der ikke gemme sig i buskene langs stien,
for ikke at tale om hvad der kunne komme farende ud af de mørke tunneller. Det
gjorde mig så bange. Så jeg cyklede alt for hurtigt, og så fik jeg den vane at
skråle lige så højt, jeg kunne. Jeg sang Altid frejdig, når du går, alle tre vers, om
og om igen, indtil jeg forpustet og gennemblødt af sved smed cyklen fra mig i
carporten og væltede ind ad døren hjemme.
Når man er bange, er det godt at synge. Ligesom når man er glad. Man må have
sig et forråd af sange, til når man pludselig får brug for det. Der skal være sange
til alle hverdage og alle særdage. Digteren Helle S. Søtrup har skrevet om lige
præcis det. En sang der har fået den fineste melodi.
Jeg ved en sang, der aldrig ender
dybt i mit hjerte, sangen gror.
Den er fra ham, der engle sender,
den er fra ham, der holdt sit ord.
Den var her før mit lys blev tændt
og når min sidste dag er endt.
fortsættes

Side 4

Tanker om tro - fortsat
Det er en sang der vil forsone,
den bærer håb og mod og tro.
At nynne denne treklangstone
det giver trøst og sjælero.
Den blæser liv i hjertets glød
og giver mod til liv og død.

Det er en sang om påskemorgen
og om at rejse sig igen.
Det er et løfte sendt fra oven
om at gå med, hvor jeg skal hen.
For hvad Maria kom og så,
det kan man dø og leve på.

Den er om himlens klare stjerne
og om at bære lyset med.
Den er om selve livets kerne,
det er en sang om kærlighed.
Og når jeg mister mål og vej,
ved jeg, at sangen finder mig.

Giv mig at synge alle dage
om også med mit sidste vejr.
Der er så kort en stund tilbage
at holde fast om alting her.
Når jeg forlader alt, jeg ved,
lad mig gå syngende afsted.

Jeg vil ønske alle en syngende skøn advents– og juletid!
Birgitte Kjær

Det kan godt være svært at have to hjem!
Samtalegruppe for skilsmissebørn
Når mor og far går fra hinanden, får børn og unge nye
udfordringer og bekymringer. Derfor kan det være en
stor hjælp for dem at have et rum, hvor de kan møde
jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan
snakke om de ting, de går og tænker på. Denne samtalegruppe henvender sig til alle børn og unge, uanset
om skilsmissen lige er sket, om det er længe siden,
om det har været et mere uproblematisk brud, eller
om det har været rigtig svært.
Vi mødes hver anden torsdag kl. 15 – 16.30, 8 gange i alt. Nyt hold begynder i
januar. Det er gratis at deltage. Henvendelse til sognepræst Birgitte Refshauge
Kjær.
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Sogneaften med Ole Dall
Torsdag den 14. Januar kl 19.30
Chefredaktør Ole Dall fra Skive Folkeblad kommer og fortæller om
folkelige fællesskaber: Folkekirke, folkestyret og Skive Folkeblad.

Kom og hør, når den altid veloplagte redaktør kommer med
et spændende foredrag.
Der er fri entre. Kaffe og kage
koster 20 kr.

Løft blikket
– en aften i samtale med Sørine Gotfredsen
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30.

”Vi lever i en selvoptaget tid” siger
den kendte foredragsholder, journalist og præst Sørine Gotfredsen,
der netop har udgivet en ny bog.
Hvilke konsekvenser har det
senmoderne menneskes syn på sig
selv og ikke mindst på de andre?
Sørine Gotfredsen lægger op til
samtale om dette evigt aktuelle
emne – alle er hjerteligt velkomne
til sogneaftenen, der foregår i
Egeris kirkes mødelokale.
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VOK - Viden om kristendom
Viden om kristendom er initiativet til folkekirkelig voksenundervisning på Skiveegnen. Viden om kristendom er undervisning og samtale, og velkommen er
enhver med nysgerrighed og interesse!
Bemærk, at vi er gået over til aftenmøder!

Den spanske inkvisition
HISTORISK AFTEN
Tirsdag 12/1 2016 kl. 19:30
i Hem præstegård
v/sognepræst Morten Rydal

Blodtørstige bødler, rustne torturinstrumenter, klirrende lænker, iskolde
forhørsledere og flammende kætterbål.
I film og romaner skildres Den Spanske
Inkvisition ofte som en slags middelalderlig forløber for Gestapo eller KGB. Og vist stod Inkvisitionen i årene 14781826 bag mange af de berygtede kætterafbrændinger, men nøgternt set var
Inkvisitionen nok en del bedre end sit rygte. Efter nogle korte strejftog i Inkvisitionens historie skal vi stille skarpt på dens virke og opbygning. Sidst men ikke
mindst skal vi efterprøve en vaskeægte historisk kættersag.

Hvad kan bo i menneskehjertets mørke?
AFTEN I GODT SELSKAB
Tirsdag 2/2 2016 kl. 19:30 i Resen sognehus
v/sognepræst Helga Ørgaard

Vi kender Martin Luther som omstyrteren. Manden, der hamrede teserne op på Wittenbergs kirkedør, så selvretfærdig hellighed aldrig blev helt sig selv igen. Men kender vi også Luther
som præsten og den nænsomme sjælesørger?
Vi dykker ned i Luthers breve og prædikener og møder et menneske af kød og blod og med hjerte. Præsten, der kunne tale
til fyrste og nabo med trøst, formaning og oplivelse og altid
som et menneske, der selv kendte menneskers vilkår.
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Juleindsamling til Skive Menighedshjælp
Skive Menighedshjælp (Skive-Resen-Egeris sogne) henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om at støtte den forestående juleindsamling.
Vi håber, at denne indsamling også i år må give et godt bidrag til uddelingen.
Bidrag kan afleveres på Kirkekontoret, Reberbanen 19, eller til en af byens præster, ligesom vi samler ind i Egeris Kirke gennem hele december. Man kan også
støtte direkte på Spar Nord konto 8500-266-02-13964.
På præsternes vegne, Birgitte Kjær og Betty Ahrenfeldt

Kreative aftener for mænd og kvinder
Tag dit håndværk eller håndarbejde med, så sidder vi sammen og sysler. Vi kan
- hvis der er interesse for det – finde et fælles projekt at støtte. Vi kan også –
hvis der er interesse for det – lade dem af os, der er gode til noget særligt lave
lidt undervisning for de andre. Mød op i Sognehuset, så ser vi, hvad det udvikler
sig til. Der er en kop kaffe eller te undervejs.
Onsdag d.27. januar kl. 19.00
Torsdag d.25. februar kl. 19.00

Helligtrekongersvandring
Søndag d. 3. januar kl. 10.00-14.00
Hvem trænger ikke til at få strakt benene og lidt frisk luft til hovedet oven på jul
og nytår? Traditionen tro indleder vi et nyt år i fællesskab med menigheden i
Estvad-Rønbjerg.
Vi begynder gudstjenesten i Egeris kirke kl. 10.00. Derfra vandrer vi til Kirkeladen i Estvad, hvor vi får lidt suppe, og kl. 13.30 samles vi i Estvad kirke til nadver. Det er naturligvis også muligt at deltage i gudstjenesten uden at deltage i
vandringen. Man må være forberedt på ujævnt terræn.
Der er transport tilbage til Egeris.
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Ulvetime - familiehygge med fællesspisning
Forårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19:
28. januar, 25. februar, 31. marts, 28. april
og 26. maj.
Vi laver skøre sjove aktiviteter og spiser god mad bagefter!
Tilmelding til Kirke– og kulturmedarbejder Heidi
R. Rasmussen på sognehuset@egeriskirke.dk, på
Facebook eller SMS senest mandagen før.
Pris for spisning: Voksne 20,- børn 10,En hel familie max. 50,Se vores opslag på Facebook og hjemmesiden.
Ulvetimen arrangeres i samarbejde med Skive KFUM
og KFUK

Fastelavn 7. februar
Fastelavn er mit navn
Søndag d. 7. februar kl. 10 har vi fastelavnsgudstjeneste i kirken. Det er for hele familien:
børn, unge, voksne og ældre. Vi håber at se
mange udklædte børn til både gudstjeneste og
den efterfølgende tøndeslagning.
Der vil blive serveret varm chokolade og boller.
Arrangementet laves i samarbejde med FDF
Egeris.

Syng-sammen-aftener
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!
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30-21.00
Onsdag den 2. marts kl. 19.30-21.00
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Babysalmesang
Torsdag den 14. januar kl. 10.00 begynder et nyt hold
babysalmesang i Egeris Kirke.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr.
Vi synger salmer og sange, danser og laver nogle helt
enkle ”mor/barn-sanglege”.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen på mail: sognehuset@egeriskirke.dk
eller tlf. 21 28 36 50

Musikgudstjenester i vinter
Onsdage kl. 17.00 holder vi musikgudstjeneste i Egeris Kirke.
Gudstjenesten varer cirka en halv time. Musikken fra orgelet
og salmesangen vil være de bærende elementer sammen
med læsninger og refleksioner. Der vil desuden være nogle
sanselige elementer, som passer til årstiden og gudstjenesten, og der er mulighed for at tænde lys under
musikken. Gudstjenesten er et tilbud til de kirkegængere, der
ønsker et alternativ til søndagens højmesse.
Onsdag den 27. januar
kl. 17.00
Onsdag den 24. februar
kl. 17.00

Side 10

Adventskoncert onsdag den 2/12 kl. 19.00
Velkommen til en aften med korsang leveret af både unge og voksne!
Egeris Kirkekor, der består af børn fra 3. til 7. klasse, og Egeris Kirkes Adventskor, der er et frivilligt kor samlet til lejligheden, vil synge danske og engelske
advents- og julesange akkompagneret af klaver og orgel. Der vil også være fællessalmer undervejs, så alle denne aften kan synge adventstiden ind.
Efter koncerten serverer menighedsrådet julesmåkager og kaffe, the og saftevand i lokalet ved siden af kirkerummet.
Organist Tove Kjær står for den musikalske
ledelse.
Alle er hjertelig velkomne til både koncert og
traktement, og der er fri entré.

Adventstanker klædt i stor musik
Adventskoncert mandag 7. december kl. 19.00.
Vi har før haft besøg af Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors, og vi ved
derfor, at de spiller stor og flot, men også fin og rørende brassband-musik.
Til denne adventskoncert vil musikken blive ledsaget af tankevækkende ord fra
Helle S. Søtrups bøger ”Send flere engle” og ”Audiens”. Hun fanger det moderne
menneskes liv i verden, udspændt mellem virkelighed, håb, taknemmelighed og
skrøbelighed i sine enkle ord. Der vil også være fællessang med adventssalmer.
Der er gratis adgang.

Egeriskirke.dk
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Et kig ind i ”Messias-værkstedet”
Om Händel, musikken og tankerne, der kunne ligge til grund.
Højskoleformiddag v. Torben Kjær fredag den 4. december kl. 10.00 i Egeris
Sognehus.
Der er mange traditioner i advents- og juletiden, og Händels
oratorium ”Messias” i koncert- eller CD-versionen er en af de
sikre. Højskoleformiddagen byder på såvel oplæg om Händels
liv og gerning med specielt fokus på arbejdet med ”Messias”
og på uddrag af værket. Alle er velkomne.
Kaffe/te og rundstykke koster 20,-/person.

De første kristne - højskoleformiddag
Fredag den 5. februar kl. 10.00 med sognepræst Morten Rydal
Kirkens historie begynder med Jesu opstandelse ca. år 33, men der
gik omkring 300 år før kirken blev officielt anerkendt i Romerriget. I
de mellemliggende år bredte kristendommen sig som en undergrundsbevægelse over hele riget fra Afrika i syd til England i nord og
fra Spanien i vest til det nuværende Iran i øst. De forhold, som de
første kristne kendte, kan forekomme os meget fremmede. Og dog
har vi måske netop i vor tid særlig gode forudsætninger for at forstå deres tid.
Morten Rydal vil fortælle lidt af historien og prøver at beskrive, hvad der gjorde,
at kristendommen vandt frem både blandt hedninger og jøder.

Stilletid i Rønbjerg Kirke
I perioden oktober til marts holder vi Stilletid i Rønbjerg Kirke en onsdag om
måneden. I stilletiden lader vi kroppen falde til ro og sindet åbne sig for den
gode stilhed. Andagten ledes på skift af Estvad-Rønbjerg-Egeris pastorats tre
præster. Formen er enkel og uformel med meditativ fællessang og bøn, tekstlæsning og nogle få ord til eftertanke. I december og februar laver vi en lidt udvidet udgave i stil med tidligere års julefreds- og kyndelmisse-aftener. Ved disse
lejligheder medvirker det frivillige voksenkor og kirketrioen.
Onsdag d. 16. december kl. 19 – 20. Julefred i Rønbjerg
Onsdag d. 13. januar kl. 17 – 17.30 Stilletid i Rønbjerg
Onsdag d. 3. februar kl. 19 - 20. Kyndelmisse i Rønbjerg
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Del med verdens fattigste kvinder
Søndag d. 13. marts 2016 vil Egeris Sogn gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske
historier og i den gamle høstsang: ’Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen
og den fattige skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del med verdens fattigste
kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvinderne”, siger
Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika. Både Verdensbanken og FN
giver ham ret.
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver
rigtig god mening at samle ind til kvinderne,” siger Lillian Vittrup, indsamlingsleder i Egeris.
Meld dig som indsamler hos Lillian Vittrup
på 20 98 61 71 eller lillian@vittrup.dk
allerede nu og del din søndag med verdens fattigste kvinder.
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Egeris Sogn et indsamlingsresultat på 25.400 kroner.
På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind til kvinder i verdens fattigste lande.

I Etiopien opsamler en ny dam regnvand, så
kvæghyrderne ikke længere behøver at vandre
med deres dyr i tørketiden. Det betyder færre
konflikter med naboerne – og børnene kan
blive i skolen hele året.
Foto: Tinbit Amare Dejene
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Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag den 8. december kl. 14.30.
Gudrun Gormsen—Lemvig Museum— vil fortælle om
traditioner og juleskikke, og efter kaffen vil kirkekoret gå
luciaoptog og synge en lille koncert i kirken.
Tirsdag den 12. januar kl. 14.30.
Vi får besøg af pastor Carl-Gustav Christensen, der nylig
er tiltrådt som præst i Frederiks. Han taler i kirken og
efter kaffen er overskriften ”Syv år— dansk præst på den

canadiske prærie”.
Tirsdag den 10. februar kl. 14.30.
Betty Ahrenfeldt taler i kirken, og bagefter vil Leif Fabricius, Esbjerg, tale om ”en sund sjæl i et sølle skrog”. Leif
Fabricius er tekstforfatter-entertainer-visesangerklummeskribent og fordragsholder o.m.m.
7. C, Brårup Skole

Musikgudstjenester

Foto: Poul Hansen

Onsdag den 17. januar kl. 17.00 v. Anita Engberg
Onsdag den 24. februar kl. 17.00 v. Birgitte Kjær

Koncerter
Onsdag den 2. december kl. 19.00
Koncert med kirkekoret og kirkens adventskor. Se omtale s. 10.
Mandag den 7. december kl. 19.00
Julekoncert Hjemmeværnsorkester Nykøbing-Mors. Se
omtale s. 10

Højskoleformiddage
Fredag den 4. december kl. 10.00
Händels Messias v. Torben Kjær

7. D, Brårup Skole

Fredag den 5. februar kl. 10.00
De første kristne v. Morten Rydal

Foto: Poul Hansen
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Advent og jul for alle aldre i Egeris Kirke
Søndag d. 29.11. 10.00
Onsdag d. 2.12. 19.00
Torsdag d. 3.12. 10.00

Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

d. 6.12.
d.7.12.
d.8.12.
d.10.12.
d.13.12.
d. 16.12.
d. 16.12.
d.17.12.
d. 18.12.
d. 20.12.
d.24.12.
d.24.12.
d.24.12.
d.25.12.
d. 26.12.
d. 27.12.

10.00
19.00
14.30
10.00
10.00
10.30
19.00
19.30
8-12
10.00
10.30
14.00
15.30
10.00
10.00
10.00

1. søndag i advent—Birgitte Kjær
Adventskoncert med korene og Tove Kjær
Børnehavejul for Valhalla. Betty Ahrenfeldt
Dagplejere og hjemmegående er også
velkomne med deres børn.
2. søndag i advent ved Betty Ahrenfeldt
Adventskoncert med brassband og Birgitte Kjær
Ældremøde med Gudrun Gormsen
Børnehavejul for Hedemarken. Betty Ahrenfeldt
3. søndag i advent ved Birgitte Kjær
Julegudstjeneste for Magneten
Julefredsgudstjeneste i Rønbjerg
Vi synger julen ind
Julegudstjenester for skolerne hele formiddagen
4. søndag i advent ved Anita Engberg
Julegudstjeneste på Gammelgaard
Julegudstjeneste ved Birgitte Kjær
Julegudstjeneste ved Betty Ahrenfeldt
Juledag ved Betty Ahrenfeldt
2. juledag ved Birgitte Kjær
Julesøndag ved Betty Ahrenfeldt

Sæt X i kalenderen
Onsdag d. 30. marts. Mød Willy Egmose fra Skjern, fællessang og sangglæde,
swingmusik på orgel.
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

21.08.2015
18.09.2015
23.09.2015
25.09.2015

16.08.2015
23.08.2015

29.09.2015
26.09.2015
03.10.2015
15.10.2015
29.10.2015
06.11.2015
11.11.2015
13.11.2015
13.11.2015
14.11.2015

Severine Elisabeth Jensen
Anni Clemensen
Lilly Falkenberg
Norman Svend Aage
Larsen
Preben Holm
Arne Christian Mørk
Kaja Betzer Jensen
Lars Erik Nielsen
Henny Sørensen
Magnus Hawthorn Bugge
Jens Clausager Dalgaard
Peter Rose
Svend Erik Toft
Poul Erik Nordby Larsen

23.08.2015
06.09.2015
13.09.2015
20.09.2015
04.10.2015
18.10.2015
01.11.2015
01.11.2015
08.11.2015

Meta Stouby Degn
Maja Schøning Hougaard
Bartholin
Jonah Kim Bugge Nielsen
Tobias Stærdal Thordal
Stougaard
Malthe Astrup Kristensen
Anna Sofia Gammelgaard
Sagi
Theis Alstrup Frandsen
Villads Mark Bilstrup
Lærke Østergaard
Sørensen
Topper Emil Thomsen
Anna Grønne Luxhøj

Viede/kirkeligt velsignede:
15.08.2015

17.10.2015
18.10.2015

Lisbeth Lund Pedersen og Brian
Reinhold Nielsen
Sine Præst og Hans Præst
Maria Mark Bilstrup og Erik Viller Bilstrup

Gudstjenestekalender
Søndag d. 29. november 1.s. i advent
10.00 Birgitte Kjær *
Søndag d. 6. december 2.s. i advent
10.00 Betty Ahrenfeldt. *

Søndag d. 17. januar Sidste s.e. Helligtrekonger
10.00 Birgitte Kjær

Kirkekoret medvirker.

Søndag d. 24. januar Septuagesima
10.00 Betty Ahrenfeldt. Kirkekoret medvirker.

Søndag d. 13. december 3.s. i advent
10.00 Birgitte Kjær *

Onsdag d. 27. januar Musikgudstjeneste
17.00 Anita Engberg

Onsdag d.16. december
Julefred – Stilletid i Rønbjerg
17.00 Anita Engberg

Søndag d. 31. januar Septuagesima
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 20. december 4. s. i advent
10.00 Anita Engberg *
Torsdag d.24. december Juleaften
14.00 Birgitte Kjær
15.30 Betty Ahrenfeldt
Fredag d.25. december
10.00 Betty Ahrenfeldt
Lørdag d.26. december
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 27. december Julesøndag
10.00 Betty Ahrenfeldt
Fredag d.1. januar Nytårsdag
16.00 Betty Ahrenfeldt *
Søndag d. 3. januar Helligtrekongers
søndag
10.00 Birgitte Kjær *
Søndag d. 10. januar 1.s.e. Helligtrekonger
10.00 Anita Engberg *
Onsdag d.13. januar
Stilletid i Rønbjerg
17.00 Birgitte Kjær

Onsdag d.3. februar
Kyndelmisse – Stilletid i Rønbjerg
19.00 Anita Engberg
Søndag d. 7.februar Fastelavn
10.00 Birgitte Kjær. Kirkekoret medvirker.
Søndag d. 14. februar 1.s.e. i fasten
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 21. februar 2.s. i fasten
10.00 Birgitte Kjær
Onsdag 24. februar Musikgudstjeneste
17.00 Birgitte Kjær. Kirkekoret medvirker.
Søndag d. 28. februar 3.s. i fasten
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 6. marts Midfaste
10.00 Birgitte Kjær
* Indsamling i december til Skive Menighedshjælp, julehjælpen. Nytårsdag og de
to efterfølgende søndage samler vi ind til
Bibelselskabet

