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 Julekoncerter
 Helligtrekongersvandring
 ”Kan Jesus bruges som stresscoach?”
 Nyt tiltag: ”Mændenes mødested”
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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 30 53 76 67 / bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkekontoret,
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17. skive.sogn@km.dk

Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst, kbf
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111A, 7800
Skive. Tlf. 21 24 36 02 /bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkegårdskontoret,
kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige 1618

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
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Privat tlf. 24 67 73 01
Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Privat tlf. 97 44 10 42
Tove Kjær, organist,
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com
Palle Frederiksen, kirkesanger
Privat 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.

Menighedsrådsmøder annonceres på
kirkens hjemmeside 1/2 år frem.

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
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
Åbningstider: Mandag og onsdag 14-16.30
Tlf. 29 79 68 05
Deadline for
næste kirkeblad
er tirsdag den 1/2-2017
Forsidebilledet: Luciaoptog med Egeris Kirkekor.
Foto: Heidi R. Rasmussen
Nyt logo for Egeris Kirke er udarbejdet af Mark Reinholdt
Mogensen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Må man bede om en cykel?
Der er to ting, jeg særligt ønskede mig som barn: en kængurubold og en Jyllandsringen racerbane. Jeg fik aldrig nogen af delene. Det er ikke sikkert, at jeg fortalte det til nogen. Måske syntes jeg, at en kængurubold var sådan noget små børn
legede med og ville ikke gøre mig pinligt bemærket. Måske vidste jeg, at Jyllandsringen var meget dyr og derfor uden for rækkevidde. Det kan også være, at
jeg bare ikke fik dem.
Sådan kan det jo gå: at man ønsker sig noget og ikke får det. Man beder om noget og får det ikke.
Somme tider er det godt det samme. Andre gange husker man som jeg det uopfyldte ønske i umindelige tider og ikke altid med lige stor overbærenhed. Den
uopfyldte bøn bliver en anstødssten og et tegn på afvisning.
Sådan kan man også have det med Gud. ”Er der nogen?”, kan man fristes til at
spørge, når man synes, at selv beskedne bønner ikke opfyldes, og måske opgiver
man efterhånden overhovedet at henvende sig, for ”Ham deroppe hører ikke
efter. Han gør i hvert fald ikke, som jeg beder om!”
”Din vilje ske” beder vi i Fadervor, men hvor er det i grunden svært ikke at have
en fast idé om, hvordan vi synes, Guds vilje burde ske, og det til trods for, at vi de
sidste 2016 år har troet, at Guds svar på verdens bøn om en stærk leder var et
lille barn lagt i en krybbe og en lidende mand på et kors. En mere overraskende
opfyldelse kunne næppe have fundet sted. Så overraskende og uventet var opfyldelsen, at der endnu er mange, der vægrer sig ved at tro det.
Derfor er jeg begyndt at øve mig i ikke at fortælle Gud, hvad jeg synes, han skal
gøre for at løse mine og verdens problemer. Så behøver jeg heller ikke tænke på,
om jeg kan være min bøn bekendt, om den er inden for rimelighedens grænser,
eller om opfyldelsen af min bøn kunne risikere at blive på bekostning af andre.
Her er en bøn til inspiration for andre, der har lyst til at prøve det samme. Taget
led for led er der 19 bønner. Føj selv 5 til, så har du din helt egen julekalender og
den kan deles ubegrænset.
”Vi be’r for alle børn,
som sætter chokoladefingre alle vegne som pjasker i vandpytter og søler deres nye bukser til som snupper småkager, lige før vi skal spise som aldrig kan finde deres sko.

(fortsættes)
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Tanker om tro - fortsat
Vi be’r for børn,
som ikke kan finde brød at stjæle som aldrig får dessert som vil spise hvad som helst som aldrig kommer i cirkus som lever i en verden, der fortjener dumpekarakter.
Vi be’r for børn,
hvis mareridt melder sig ved højlys dag som aldrig har været til tandlæge som ingen forkæler som lever og bevæger sig, men som ikke har noget mål.
Vi be’r for børn,
som gerne vil bæres,
og for dem, som skal for dem, vi aldrig svigter og for dem, der aldrig får en ny chance for dem, vi forkæler,
og for dem, der vil gribe en hvilken som helst hånd rakt ud i venlighed”.
Anonym, amerikansk kvinde.
v. Korshærspræst Kirsten Greve
Mange gode hilsner

Anita Engberg

Adventskoncert med Callunakoret

Tirsdag d. 13. december kl. 19.30.
Gratis adgang!
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Sang og seniorliv
Tirsdag d. 13/12

Luciaoptog og julehistorie.

Tirsdag d. 10/1

Niels Bidstrup ”Nordspanien—Caminoen og byerne
langs med er en rød tråd gennem hele programmet.

Tirsdag d. 14/2

Sognepræst Carl-Gustav Christensen, fortsætter
fortællingen fra sit første besøg i januar 2016 om
livet som DSUK-præst i Canada.

Vi begynder i kirken kl. 14.30, og efter kaffen tager vi fat på dagens emne. Vi
slutter kl. 16.30. Kaffe/the og kage koster 20,-

Egeris nye kirke
Byggeudvalget og arkitektfirmaet Regnbuen fra Århus er ved at være klar til at
påbegynde en omfattende om- og tilbygning af Egeris kirke.
Fra 1. marts 2017 og ca. 1 år frem vil kirken undergå en stor forvandlingsproces, men det vil stadig være vores gode, gamle kirke. Glæd jer.
I den tid vi ikke kan bruge Egeris kirke, vil vi i marts måned deltage i gudstjenesterne i Estvad kirke. Der bliver indsat kirkebil fra Egeris kirke til Estvad Kirke.
Fra april og frem til kirken har fuldendt forvandlingen, bliver der gudstjeneste i
KFUM og KFUK s nye foreningsbygning ved siden af Egeris Kirke. Konfirmationerne bliver afholdt i Skive Kirke.
Jens Pedersen, formand for byggeudvalget
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Nyt menighedsråd
Landet over starter der nye menighedsråd 1. Søndag i advent. Det er i år den 27.
november.
I skrivende stund har menighedsrådet i Egeris sogn derfor ikke konstitueret sig.
Det sker på et møde den 24. november, hvor vi siger farvel til det nuværende
råd og byder velkommen til det nye. Der blev kun indleveret 1 kandidatliste, så
der blev ikke et egentligt valg i Egeris sogn. Det samme er tilfældet i langt de
fleste sogne i Danmark.
Medlemmerne på listen er derfor valgte. Det nye menighedsråd består af 10
medlemmer, som er beregnet ud fra antallet af Folkekirke-medlemmer i sognet.
Medlemmerne er:
Niels Ole Jørgensen
Marianne Fejerskov
Jens Pedersen
Lillian Vittrup
Karen Bach-Vilhelmsen
Kirsten Yde
Mia Bergmann Poulsen (ny)
Else Marie Kirk (ny)
Estrid Læssøe Nielsen (ny)
Ruth Dein (ny)
Stedfortrædere er:
Annemarie Simonsen og Erik Albæk Jensen
3 medlemmer fra der tidligere menighedsråd har valgt ikke at genopstille. Det er
Kirsten Zacho, Inga Kilde og Anni Davidsen.
Vi vil gerne sige tusind tak for jeres arbejde og inspiration i menighedsrådet. Det
har været en fornøjelse at holde møder og arbejde sammen med jer. Nogle af jer
har været med i rigtig mange år! Vi har dog fået lov til at trække på nogle af jer,
til udvalg i sognet, så vi kan gøre brug af jeres kompetencer. Tak for det.
Vi håber de nye medlemmer bliver rigtig glade for det dejlige arbejdsfællesskab,
det er, at være i et menighedsråd og arbejde for sognets medlemmer i Folkekirken.
De næste fire år bliver enormt spændende. En spændende byggeperiode med
kirken og de udfordringer, det giver og bagefter at få den nyrenoverede kirke til
at fungere og boble af aktiviteter.
Kirsten Yde, Menighedsrådsmedlem
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December i Egeris Kirke
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag

d.27.11.
d.30.11.
d. 4.12
d. 7.12.

10.00
17.00
10.00
10.15

Onsdag d. 7.12. 19.00
Torsdag d. 8.12 19.00
Lørdag d.10.12 15.30
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag

d.11.12.
d.13.12.
d.13.12
d.13.12
d.15.12
d.15.12.
d.15.12
d.18.12.
d.20.12
d.21.12

10.00
10.00
14.30
19.30
9.30
10.30
19.30
10.00
19.00

1. søndag i advent
Musikgudstjeneste
2. søndag i advent
Børnehavejul for Valhalla.
Dagplejere og hjemmegående er også
velkomne med deres børn.
Adventskoncert med kirkens kor og adventskoret
Julegudstjeneste LEV
Julekoncert med vokalgruppen Basix
Evt. resterende billetter sælges i døren.
3. søndag i advent
Børnehavejul for Hedemarken
Sang og Seniorliv med luciaoptog
Julekoncert med Callunakoret
Julegudstjeneste med STU Skivefjord
Julegudstjeneste for Magneten
Vi synger julen ind
4. søndag i advent
Julegudstjenester for Ådalskolen og Brårup Skole
Stilletid i Rønbjerg—Julefred

- og så tager vi hul på den rigtige jul fra juleaften og i dagene derefter.

Højskoleformiddage
Vi har kirkehøjskole fredag formiddag i Egeris Sognehus kl. 10-11.30.
Kaffe med rundstykke koster 20,Program:
Fredag den 2/12 Sognepræst Anne Røndal taler over emnet: "En god historie." - Fortællinger om besværet og glæden ved at leve og om, hvad der kan ske
for én, når man går rundt på jorden.
Fredag den 3/2
”At blive den du er - er et mærkeligt udtryk, et paradoks, for
det handler om forandring, og hvordan man kan ændre sig uden netop gennem
at blive en anden end den, man er?” v. Betty Ahrenfeldt
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Adventskoncert onsdag den 7/12 kl. 19.00
Velkommen til en aften med korsang leveret af både børn og voksne!
Egeris Kirkekor, der består af 23 børn fra 3. til 6. 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.

Helligtrekongersvandring
Søndag d. 8. januar kl. 10.15-14.00
Bibelen og kristendommens historie er fuld af fortællinger om folk, der flytter
sig. De vise mænd drog helt konkret på langfart for at opsøge den nyfødte konge. Andre flytter sig mentalt, fra tvivl til tro, - fra én forståelse til en anden. For
mange hører de to ting sammen: kroppens og sindets bevægelse, så hvem ved,
hvad der sker, når vi snører traveskoene, væbner os mod kulden og begiver os
afsted igennem et forhåbentligt solbeskinnet og vintersmukt landskab til vores
fælles gudstjeneste og helligtrekongersvandring . Vi begynder gudstjenesten i
Estvad kirke kl. 10.15. Derfra vandrer vi til Egeris, hvor der venter en dejlig skålfuld varm suppe i sognehuset. Kl. 13.30 samles vi i Egeris kirke til en kort nadverandagt. 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 Estvad.
Alle er velkomne.
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Babysalmesang
Onsdag den 25. 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 ”forældre/barn-sanglege”.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen på mail eller sms.

Orgelsoiré v. Tove Kjær
Tirsdag den 7. februar kl. 17.00
Om kort tid må vi sige farvel og på gensyn til Egeris Kirkes dejlige orgel, der under ombygningen bliver pakket ned. Derfor spiller organist Tove Kjær en lille afskedskoncert med ønsket om et glædeligt genhør i det nye kirkerum.
Alle er velkomne, og der er gratis entré.

Mændenes mødested - nyt tiltag i Egeris
Mændenes mødested er en åben invitation til alle mænd der er fyldt 65 år, og som
har lyst til et sted hvor mænd kan mødes og være sammen om noget, de synes er
sjovt og spændende.
Mødestedet kan have alle mulige aktiviteter fx spisefællesskaber, kortspil, gåture,
virksomhedsbesøg osv.
Deltagerne er selv med til at bestemme, hvad der skal ske fra gang til gang, alt efter
hvad de har lyst til at lave.
Vi mødes hver anden tirsdag (ulige uger) I Egeris Sognehus kl. 9.30 – 11.30.
Der serveres kaffe/te og rundstykker – pris 20 kr.
”Mændenes Mødested” lukker dørene op for første gang d. 17/1 2017.
Det arrangeres af forebyggende medarbejder fra Sundhedscenter Skive i samarbejde
med Egeris Kirke.

Har du fået lyst til at være med til at finde ud af, hvad der skal laves af
aktiviteter?

Kunne du have lyst til at være med til at starte ”Mændenes mødested” op?

Så mød op første gang d 17/1 2017 kl. 9.30 eller kontakt forebyggende medarbejder Emma Mortensen 99157310 mellem kl. 8-9.
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VOK - Viden om kristendom - filmaften






er et folkekirkeligt initiativ til voksenundervisning på Skive-egnen,
byder velkommen til alle med nysgerrighed og interesse,
er undervisning ved fagfolk,
er åben samtale og plads til at undres,
fri entré.

”ATONEMENT” – ny film om ældgammelt tema.
Introduktion og efterfølgende diskussion
v/Mads Callesen, sognepræst onsdag 22. februar kl. 19:00
i Skive sognegård
ATONEMENT, soning, forsoning… Både på dansk og
engelsk er det ord, der lyder gamle! Ikke desto mindre dukkede der en film op under den titel i 2007. Den har
Keira Knightley, James McAvoy og en ganske ung
Saoirse Ronan i hovedrollerne, og den erobrede Oscarnomineringer og verdens biograflærreder.
Hvorfor har mennesker både i og uden for kristendommen
gennem århundreder kredset om soning og forsoning?
Hvad er der på færde i filmens handling i England umiddelbart før 2. verdenskrig, hvor en ung pige gør, hvad hun ikke
kan overskue, og dog må bruge et liv på at betale af? Hvorfor taler det til os?

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 8500266 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.
Sognepræsterne

Egeriskirke.dk
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Orgelmusik og aftensang
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30
ved Anna Ring, Skive Kirke
En aften med orgelmusik og fællessang inspireret
af den engelske Evensong. Programmet veksler
mellem smukke engelske orgelstykker og et udvalg af de bedste danske aftensalmer. Musikken
er melodiøs og meditativ og indbyder til ro og eftertanke.
Anna Ring er organist ved Skive Kirke. Hun er i
gang med at afslutte kirkemusikalsk
diplomeksamen i Århus med professor Ulrik
Spang-Hanssen som lærer. Desuden har hun studeret hos professor Bine Bryndorf og Hans Ole
Thers på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i
København.

”Kan Jesus bruges som stresscoach”?
Sogneaften onsdag den 1. februar kl.
19.30
Når Martha får stress
– eller kan Jesus bruges som stresscoach?
Stress er i vor tid så udbredt, at alle kender
nogen, der har måttet melde sig syge med
stress. Hvis ikke de da selv på egen krop
har prøvet, hvilket helvede det er at være
dér, hvor stressen fylder det hele.
Vi skal møde Lotte Lyngby, som er freelancepræst og klog kone at gæste.
Hun vil med baggrund i sine egne erfaringer som stress-ramt forsøge at tale stressepidemien imod ved at spørge, om Jesus
kan bruges som stresscoach? Om Bibelens
gamle ord har noget virksomt at sige ind i
fortravlede nutidsliv? Foredraget tager afsæt i hendes bog “Kære Martha – ord om
Gud til et liv med stress”, som er udgivet
på Unitas Forlag.
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Ulvetime - familiehygge med fællesspisning
Forårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19:
26. januar, 23. februar, 30. marts, 27. april
og 1. juni.
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 25,- og børn spiser gratis.
Se vores opslag på Facebook og hjemmesiden.
Ulvetimen arrangeres i samarbejde med Skive KFUM
og KFUK

Syng-sammen-aftener
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret!
Organist Tove Kjær sidder ved klaveret, og er parat til at efterkomme
så mange
Foto: Poul Hansen
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!
Onsdag den 11. januar kl. 19.30-21.00
Torsdag den 9. februar kl. 19.30-21.00

Nogen at snakke med efter en skilsmisse
Måske står I midt i det, måske er det flere år siden. Har du børn eller unge, der
trænger til et frit og fortroligt rum at tale i sammen med andre på samme alder
og en voksen, der står uden for det hele, så er her et gratis tilbud.
Samtalegrupper for skilsmissebørn
Vi begynder løbende. Jeg samler de jævnaldrende, så de
kan hjælpe hinanden. Vi mødes i Sognehuset ved Egeris
Kirke hver anden uge ca. 6 gange.
Henvendelse til sognepræst Birgitte Kjær
7. D, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen
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Kalender for januar og februar
Januar
4.

20-23

Natkirke i Egeris Kirke

8.

10.15

Helligtrekongersvandring, begynder i Estvad Kirke

10.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

11.

17.00

Stilletid i Rønbjerg Kirke

11.

19.30-21.00

Syng-sammen aften

24.

19.30

Orgelmusik og aftensang med Anna Ring

25.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

26.

17.00-19.00

Ulvetime

1.

19.30

Sogneaften med Lotte Lyngby

3.

10.00

Højskoleformiddag med Betty Ahrenfeldt

7.

17.00

Orgelsoiré med Tove Kjær

8.

19.00

Stilletid i Rønbjerg Kirke—kyndelmisse

9.

19.30-21.00

Syng-sammen-aften

14.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

22.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

23.

17.00-19.00

Ulvetime

Februar

Fastelavnsgudstjeneste
Inden vi lukker kirken for ombygning, afholder vi
en festlig fastelavnsgudstjeneste
søndag den 26/2 kl. 10.00.
Det er for hele familien: børn, unge, voksne og
ældre. Vi håber at se mange udklædte børn til
både gudstjeneste og den efterfølgende tøndeslagning.
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Del din søndag med verdens mest udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber Egeris sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte
mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed
ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender
den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.
Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på
lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en
fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.”
Sogneindsamlingen i Egeris er en god og hyggelig
dag, hvor vi, på tværs af generationer deler vores
søndag med mennesker, der virkelig har brug for
hjælp. Vi hygger os både på turen med indsamlingsbøssen og efter indsamlingen med den varme suppe.
Du kan allerede nu melde dig som indsamler hos
Lillian Vittrup
Egeris sogn har været med ved folkekirkens sogneindsamling siden år 2000, og
vi er med igen 12. marts 2017.
Fra arkivet:
På menighedsrådsmøde d. 1. 6 1999 blev det bestemt, at
vores sogn i 2000 skulle deltage i Landsindsamlingen.
Henry Kristensen, Jørgen Frost, Helga Theilgaard og Kirsten
Engeborg kom i det første udvalg.
Det indsamlede beløb skulle afleveres i Sparbank på Egeris
Torv. Henry stod klar og åbnede bøtterne.
Derefter var der spisning som Grethe Gammelby og Lisbeth
Kristensen sørgede for. Så udvekslede man oplevelser fra
turen. Vi har i sognet også haft glæde af Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsforretning, idet den første butik åbnede i
2007 på Dalgas Torv. I 2010 flyttede forretningen til Egeris
Torv.
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

19.08.2016
03.09.2016

28.08.2016
11.09.2016
24.09.2016
09.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
23.10.2016

07.09.2016
10.09.2016
13.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
23.09.2016
24.09.2016
14.10.2016
18.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
27.10.2016
29.10.2016
29.10.2016
12.11.2016

Ejgil Færk Pedersen
Else Petrine Gjørtz
Villadsen
Alfred Skou
Sigrid Bohn
Hans Mikkelsen
Lene Marie Mehlsen
Jens Nielsen
Hans Pedersen
Jørgen Sven Worm
Karl Otto Kirkegård Eriksen
Solveig Rodian Svarrer
Karl Johan Thomsen
Alfred Erik Andersen
Meta Elisabeth Rasmussen
Jytte Bodil Ebbesen
Bjarne Jensen
Finn Hamann Boller

23.10.2016

Elias Færch Boel Nielsen
Liam Plougmann Jepsen
Jonas Sieg Nielsen
Josefine Hammer Pedersen
Sylvester Mikkelsen Oht
Nethe Harder Kjær
Frederik Nedergaard
Cederholm
Lauge Juel Istrup

Viede/kirkeligt velsignede:
24.09.2016

Marianne og Alex Sieg Nielsen

Gudstjenestekalender
Søndag d. 4. december 2.s. i advent
10.00 Birgitte Kjær *
Kirkekoret medvirker

Søndag d. 15. januar 2.s.e. Helligtrekonger
10.00 Betty Ahrenfeldt *

Søndag d. 11. december 3.s. i advent
10.00 Anita Engberg *

Søndag d. 22. januar 3.s.e. Helligtrekonger
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirkekoret medvirker

Søndag d. 18. december 4. s. i advent
10.00 Birgitte Kjær *

Onsdag d.25. januar, Musikgudstjeneste
17.00 Birgitte Kjær

Onsdag den 21. december
Stilletid i Rønbjerg Kirke—Julefred
19.00 Anita Engberg

Søndag d. 29. januar 4.s.e. Helligtrekonger
10.00 Birgitte Kjær

Lørdag d. 24. december Juleaftensdag
14.00 Betty Ahrenfeldt *
15.30 Birgitte Kjær *
Søndag d. 25. december Juledag
10.00 Birgitte Kjær *
Mandag d. 26. december 2. juledag
10.00 Betty Ahrenfeldt *
Søndag d. 1. januar Nytårsdag
16.00 Birgitte Kjær *
Fredag d. 6. januar Egeris
20 – 23 Anita Engberg
Natkirke
Søndag d. 8. januar 1.s.e. Helligtrekonger
10.15 Estvad Anita Engberg
13.30 Egeris Birgitte Kjær *
H3K Vandring
Onsdag d. 11. januar
Stilletid i Rønbjerg Kirke
17.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 5. februar
Sidste s. e. Helligtrekonger
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirkekoret medvirker
Onsdag d. 8. februar
Stilletid i Rønbjerg Kirke—Kyndelmisse
19.00 Anita Engberg
Søndag d. 12. februar Septuagesima
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 19. februar Seksagesima
10.00 Anita Engberg
Onsdag d. 22. februar, evt. i Estvad
Musikgudstjeneste
17.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 26. februar Fastelavn
10.00 Birgitte Kjær
Kirkekoret medvirker
* Indsamling i december til Skive Menighedshjælp,
julehjælpen. Nytårsdag og de to efterfølgende søndage samler vi ind til Bibelselskabet.

