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Sogneaften med Hans Holm
Orgelkoncert med Christian Blom Hansen
Pinse i anlægget 2. pinsedag
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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,
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

Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst, kbf
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111 B
Kirkegårdskontoret,
7800 Skive. Tlf. 21 24 36 02 /bkrk@km.dk kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige
Anita Engberg sognepræst
16-18
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 40 37 34 28/ael@km.dk. 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
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 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.

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 5/5

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

Forsidebilledet:
Foto: Heidi R. Rasmussen

geris Sogn
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Tanker om tro
Benådes ikke henrettes
Kig på overskriften igen. Er det godt eller dårligt nyt? Et velplaceret komma eller en
uddybende forklaring kunne have gjort det klart, men nej, vi har kun de tre ord. Hvordan skal de forstås?
Det samme spørgsmål - ”Hvordan skal det forstås?” - må vi som præster stille til de
tekster, der prædikes over i kirkerne uge efter uge og år efter år. Ikke bare én gang,
første gang vi møder dem, men hver gang: Hvordan skal de forstås denne gang? Er
det godt eller dårligt nyt? Og det gælder for øvrigt både den præst, der har pibetøjet
på, og alle andre, der er døbt. For præsten, der står på prædikestolen, kan nok komme med et kvalificeret bud, men ingen af os har det komplette, sande og rigtige svar
på troens gåde i hver enkelt menneskes liv.
Det vi har, er løftet om godt nyt, for det var det løfte, vi fik julenat, da Herrens engel
sagde til hyrderne: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket”, og ud fra den betragtning kan spørgsmålet, om det er godt eller dårligt nyt synes overflødigt. Men det sker alligevel ikke så sjældent, at vi reagerer på Guds ord
lige som kvinderne ved den tomme grav påskemorgen: med både frygt og stor glæde,
for ikke at sige vantro eller forargelse. For det er ikke altid så nemt at gennemskue,
hvordan det Jesus gjorde og sagde, var godt nyt, og slet ikke, hvordan det var godt
nyt for alle. Selv om der er meget mere end tre ord at gøre godt med og en hel del
baggrundshistorie at trække på, ér og bliver der huller i vores forståelse af, hvem
Gud er. 2000 års forskning og eftertanke har ikke gjort os klogere end dem, der mødte Jesus ansigt til ansigt, og vi må stemme i med Paulus, når han siger, at ”Endnu ser
vi i et spejl, i en gåde”. Det betyder ikke, at vi skal lade stå til. Slet ikke. Tværtimod
skal vi som nævnt blive ved med at spørge: ”Hvordan skal det forstås?”. Vi skal netop
blive ved med at diskutere de forskellige måder Jesu ord og
gerninger kan forstås på. Det hjælper os med at tage bestik
af Guds vilje for vores liv og sætte kursen derefter så godt
som muligt.
Lad os endelig granske, hvordan det fx var godt nyt for alle,
at de arbejdere, der havde arbejdet 12 timer i Herrens vingård, fik samme løn, som dem, der kun havde arbejdet 1
time? Lad os undersøge, hvad vi kan lære af fortællingen
om samaritaneren, som viste uventet godhed mod en fremmed, eller hvad med fortællingen om godsforvalteren, der
får ros for at bruge bestikkelse for at redde sit eget skind?
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Tanker om tro - fortsat
Men når vi har diskuteret godt og grundigt, og måske ovenikøbet er godt og grundigt uenige stadigvæk, så lad os minde hinanden om, at det ikke er vores forståelse, der gør budskabet til det gode budskab. Det gør kærligheden hos Ham,
som vi prøver at udgrunde.
”Benådes ikke. Henrettes!” Sådan lød det over Jesus.
”Benådes! Ikke henrettes.” Sådan lyder det over os.
Fordi Han vil det.
Tro det og glæd dig!
Anita Engberg

Takster for Egeris Kirkegård 2015
Taksterne for 2015 ligger nu på kirkens hjemmeside: www.egeriskirke.dk

Spørgsmål vedrørende etablering af gravstedsanlæg, omforandringer, forårs- og
sommerblomster, grandækning mm, samt spørgsmål til ovenstående, kan rettes til: Kirkegårdskontoret, Reberbanen 19, Skive, tlf. 97 52 06 44,
mail: info@skivekgd.dk

Juleindsamling til Skive Menighedshjælp
Skive menighedshjælp sender hermed en stor tak for de mange bidrag, som vi
har modtaget til årets julehjælp.
Ved julehjælpen for året 2014 har vi kunnet glæde 279 familier / personer med
en gave.
Følgende har skænket os et bidrag:
L. C. Auto, Skive kr.
500,Lions Club, Skive kr.
10.000,Hancock Bryg. A/S kr.
500,Salling Bank A/S kr.
1.000,Skive Y-mens Club kr.
2.000,Odd Felllow Loge nr. 42 Erik Holst, Skive kr.
10.000,Loge nr. 22, Dr. Dagmar,
Skive
kr.
2.000,Skive Folkeblad kr.
3.000,-

Skive Roklub, 60 plus
Inga & John Andersen
Kvickly, Skive
De Blå Busser
Frimurerlogen CIRKLEN
Karen og Finn Kruse
Anonyme bidrag
Indsamlet i kirkerne

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.350,1.000,4.000,500,1.000,500,3.584,1.725,-
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Højskoleformiddage
Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”
Et af Menighedsrådets nye tiltag i sognet er Højskoleformiddage.
Der inviteres til kaffe og rundstykker den første fredag i måneden kl. 10.0011.30 i Sognehuset. Der vil være forskellige oplægsholdere på programmet, så
man kan møde både ”Egeris’ere” og folk udefra, der vil fortælle om det, de er
optaget af og ved noget om.
6/3
10/4
8/5
5/6

Nordiske sange og viser v. Heidi R. Rasmussen
Kortfilm. Vi skal se sjove, gribende og underlige film v. Torben Kjær
”Besættelsesårene på Skive-egnen” v. byarkivar Niels Mortensen
Nyere salmer. Vi skal stifte bekendtskab med de allernyeste salmedigtere. v. Torben Kjær

Sogneaften med Hans Holm torsdag den 9. april kl. 19.30
Vi skal synge ”Livstræet” og andre sange og salmer fra Højskolesangbogen.
Et møde med de nyere sange, der har fundet vej til sangbogen. Vi skal naturligvis
også synge nogle af de gamle sange, og så bliver der ønskekoncert efter kaffen.
Komponist og dirigent Hans Holm (f. 1944) er uddannet på Silkeborg Seminarium og Aarhus Musikkonservatorim. Han har undervist i musik på Th. Langs Seminarium, indtil han i 1984 blev lærer på Silkeborg Højskole. Han har arbejdet
freelance med musicalopsætninger, dirigeret forskellige
orkestre, instrueret utallige børn på korstævner og komponeret melodier til salmer og sange. Han har været
medredaktør på ”Salmer og Sange for Skole og Kirke I og
II”.
Hans Holm og salmedigteren Leif Rasmussen var kolleger
på Silkeborg Højskole, og med højskolen som ramme og
kraftcenter var de med til at danne FRIK (Forum For Rytme I Kirken). Makkerparret har skrevet flere salmer sammen igennem årene.
"Ligesom præster må nyfortolke Bibelens tekster i deres
prædikener, må salmedigtere og komponister forholde
sig til den tid, vi lever i !" (Hans Holm november 2011).
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Faste konfirmationer
Konfirmationen af konfirmander fra Ådalskolens centerklasser samt Brårup Skoles S-klasse vil fremover ligge 2. søndag efter påske, dvs. på anden søndag efter
påskedag.
Konfirmationer af Brårup Skoles konfirmander vil tilsvarende ligge i weekenden
med 3. søndag efter påske. Der vil være to konfirmationer i Egeris kirke lørdag
kl. 9 og 11, to konfirmationer i Egeris Kirke søndag kl. 9 og 11, samt en konfirmation i Estvad Kirke søndag kl.10.
Eleverne vil i begyndelsen af 6. klasse blive spurgt, om de forventer at deltage i
konfirmationsforberedelsen og konfirmationen året efter i 7.klasse, og ud fra det
fordeler vi eleverne på hold og dermed dagen for deres konfirmation. Det er ikke
en bindende tilmelding.
Holdinddelingen har kun med konfirmationsforberedelse og konfirmationerne at
gøre. Ved under 5 konfirmander fra S-klassen vil disse indgå i de almindelige
konfirmationshold og få besked herom direkte fra præsterne. Se mere på
www. egeriskirke.dk

Syng sammen aftener
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret!
Organist Tove Muld 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!
Onsdag den 18. marts kl. 19.30-21.00
Torsdag den 14. april kl. 19.30-21.00

Babysalmesang
Torsdag den 9. april 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
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Musikgudstjenester i foråret
Musikgudstjenester holder vi den sidste onsdag i måneden.
De starter kl. 17.00 og varer ca. en halv time.
Som overskriften antyder, vil musikken være det bærende element. Der vil desuden være nogle fysiske/sanselige elementer som passer til årstiden og gudstjenestens tema, samt ord til eftertanke.
Gudstjenesterne er et tilbud til kirkegængere, der ønsker et alternativ til søndagens højmesser.
Medvirkende er kirkens præster på skift samt organist Tove Kjær.
Onsdag den 25. marts
Onsdag den 29. april

kl. 17.00
kl. 17.00

Orgelkoncert med Christian Blom Hansen
Tirsdag den 21. april kl. 19.30 er der orgelkoncert i Egeris Kirke.
Christian Blom Hansen (født 1954) er uddannet ved konservatorierne i Esbjerg
og København med Sven Prip og dansk orgelspils ”grand old lady” Grethe Krogh
som undervisere. Han debuterede i 1983 fra solistklassen ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium. Videre studier hos blandt andre Gaston Litaize, MarieClaire Alain og Michael Radulescu. Siden 1982 har han undervist orgelstuderende ved Vestjysk Musikkonservatorium og har således kunnet fejre sit 25-års
jubilæum.
Sideløbende har han virket
som organist og klokkenist
ved Sct. Jacobi Kirke i Varde og har ligeledes spillet
talrige koncerter i ind- og
udland som solist og kammermusiker.
Programmet omfatter bl.a.
værker af J.S.Bach, Carl
Nielsen og Jesper Madsen.
Der er fri entré til koncerten, som varer ca. en time.
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VOK - Viden om kristendom



Organist Morten Ladehoff underviser onsdag 25/3 kl. 17-19 i Skive sognegård om Bachs ”Matthæus-passion”.
Tidl. gymnasielærer Torben From underviser torsdag 23/4 kl. 17-19 i
Egeris sognehus om ”St. St. Blichers kristendom”.

St. St. Blichers kristendom
Fyraftensmøde i VIDEN OM KRISTENDOM v/Torben From, tidl. gymnasielærer
Egeris sognehus, torsdag 23/4 kl. 17-19
Steen Steensen Blicher var som bekendt både præst og digter – og jæger! Hvordan
forholder præsten og digteren sig til hinanden? Anderledes sagt: På hvilken måde
møder vi kristendommen i hans noveller? Det vil vi forsøge at kaste lys over, bl.a.
ved at hente inspiration fra K. E. Løgstrup og hans kristne tænkning. Hvad ser vi,
hvis vi læser Blicher ”med Løgstrups briller”? Hvad betyder tiden hos Blicher? Hvad rolle spiller naturen hos ham? Hvordan
skildrer han menneskelivet? Hvordan ser han på jøder? Og på
tatere? Hvorfor beretter han næsten altid gennem en fortæller?
Hvilken livstydning møder vi i hans store tragiske noveller? Er
sorgens og vemodets digter måske også glædens digter? Dertil
skal vi synge lidt Blicher, og nærlæse udvalgte citater, samt
møde nogle af hans bedste billedfortolkere, især grafikeren Povl
Christensen.
Viden om kristendom er initiativet til folkekirkelig voksenundervisning på Skive-egnen.
Viden om kristendom er undervisning og samtale, og velkommen er enhver med nysgerrighed og interesse! Alle møder finder sted som fyraftensmøder med fri entré og mulighed for at købe en sandwich og lidt at drikke undervejs. Der vil ligge foldere i kirker og
sognelokaler.

Kirkefrokost og menighedsmøde
Søndag den 22. Marts - Mariæ Bebudelse
Efter gudstjenesten, kl. ca 11.30, er der KIRKEFROKOST i mødelokalet.
Frokosten koster 25 kr., og der er ingen forhåndstilmelding.
Vi glæder os til at se mange fra sognet til hyggeligt samvær og sang.
Menighedsmødet ligger i forlængelse af frokosten.
Da det kun er 1/2 år siden sidste MENIGHEDSMØDE, vil beretningen være
ganske kort og ledsaget af billeder.
Menighedsrådet vil fortælle om spændende nye tiltag, og vi håber på at blive
inspireret af dialog med deltagerne. Alle er hjertelig velkomne.
Menighedsrådet
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Forårskoncert med kirkekorene og Tresafinado
Årets korsamarbejde mellem Egeris og Resen munder i år ud i to koncerter: tirsdag
den 5. maj kl. 19 i Egeris Kirke og onsdag den 6. maj kl. 17 i Resen Kirke.
Korene går i gang i februar med at øve hver for sig på repertoiret, der i år består af
nyere danske salmer. Sidst i april mødes vi til korweekend i Resen, hvor enderne
samles af korets ledere, og vi gør musikken klar til koncerterne.
I år sker der det helt særlige, at vi får besøg af Tresafinado, som består af tre topprofessionelle musikere fra København. De har lavet arrangementerne af salmerne
og tager ofte ud med deres musik til kirkekor af alle slags. Det bliver en stor oplevelse for børnene at synge med musikerne. Vi holder en samlet generalprøve om eftermiddagen før koncerten i Egeris.
Her præsenteres Tresafinado:
"Fløjte, guitar, percussiontrioen Tresafinado har givet mig den fineste og mest
underholdende koncertoplevelse i
mange år. Deres afvekslende, bl.a.
ægte brasilianske repertoire, bliver
fremført med smittende charme og
blændende virtuositet." Svend Asmussen, violinist og jazzmusiker
Trioen tæller de to klassiske musikere,
fløjtenisten Pia Kaufmanas og guitaristen Torsten Borbye Nielsen, samt den brasilianske percussionist og trommeslager, Afonso Corrêa, der repræsenterer sit lands
frodige kulturarv.
Tresafinado bevæger sig i spændingsfeltet mellem den klassiske musik og andre
genrer, og trioens helt specielle udtryk afspejler musikernes forskellige kulturelle og
musikalske baggrund.
Der er fri entré.

Forårskoncert i Egeris Kirke tirsdag den 5. maj kl.19.00
Egeris Kirkekor
Resen Kirkes Ungdomskor
Tresafinado:
Pia Kaufmanas, fløjte
Torsten Borbye Nielsen, guitar
Afonso Corrêa, percussion og trommer
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2. pinsedag i Skive Anlæg
For ottende år i træk arrangerer sognene i Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg for alle interesserede. Det er 2. pinsedag den 25/5 kl.
11.00 og temaet er i år ”skabelse.nu”. Grundtonen bliver gospel blandet med
danske salmer.

Årets gudstjeneste har titlen ”Skabelse.nu”. Ved gudstjenesten medvirker et til
lejligheden sammensat gospelkor bestående af sangglade folk fra hele området, og lige som de foregående år bliver koret ledet af gospel- og musicalsanger
samt dirigent Ole Jørgensen.
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe. Husk noget at sidde på og evt. under.

Korsangere søges!
Vi vil gerne lave et stort og festligt
gospelkor til den årlige gudstjeneste 2.
pinsedag i Skive anlæg,. Derfor har vi
allieret os med gospel- og musicalsanger samt dirigent for Gospel D’Light Ole
Jørgensen. Han vil stå for fire øveaftener for alle, der har lyst til at synge i det
store gospelkor.
Vi vil gerne invitere dig til at være med i
gospelkoret. Kom og deltag i mindst tre
af øveaftenerne. Vi øver i Skive Sognegård, Reberbanen 19, kl. 19 - ca.
21.30 på følgende datoer: onsdag d.
29/4, torsdag 7/5, onsdag 20/5 og
torsdag 21/5.
Forhåndstilmelding til koret samt
spørgsmål, kontakt kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen,
Egeris: sognehuset@egeriskirke.dk e.
tlf. 21 28 36 50. Oplys navn, telefonnr.,
e-mail og hvilken stemme du synger.

Egeris Sogn
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Vi fejrer 70 året for Danmarks befrielse
Søndag d. 3. maj kl. 16.00 fejrer vi 70-året for Danmarks befrielse med en musikalsk gudstjeneste, hvor det dygtige brassband - Morsø Hjemmeværnsorkester
- medvirker.

Fugletur pinsemorgen
Pinsemorgen d. 24. maj bevæger vi os som tidligere år ud i Ådalen. Vi mødes på kirkepladsen kl.
6.15 præcist, kører i bus ad Svansøvej og går fra
broen langs åen ind mod Egeris Kirke. Med os på
turen har vi en naturkyndig, der vil fortælle om
landskabet og fuglene. Det er vigtigt, at man har
fornuftigt tøj og fodtøj på. Efter fugleturen er der
kaffe i mødelokalet, ca. kl. 8.00. Her er man også
velkommen, selv om man ikke har kunnet deltage
i fugleturen. Bemærk, at gudstjenesten er kl. 9.00.
Vel mødt til en dejlig morgen i vores skønne natur.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Birgitte Kjær
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Ældreudflugt 2015
Tirsdag den 9. juni 2015 tager vi på udflugt.
I lighed med sidste år vil der være tilmelding og betaling inden udflugten. Derved
sikrer vi os, at der er plads til alle i busserne.
Udflugten koster 100,-kr (i tilfælde af sygdom tilbagebetales pengene).
Betalingen kan ske i kirken på følgende dage:
Tirsdag den 12. maj fra 16.30 – 17.30 (efter ældremødet)
Søndag den 31. maj (efter gudstjenesten)
Hilsen Ældreudvalget

Ulvetime for børnefamilier
Kom og vær med til uformel familiehygge i Sognehuset.

Vi begynder med at lave aktiviteter med børnene, mens
den gode børnemad bliver klar. Så spiser vi sammen, og
til sidst slutter vi med en lille fællessamling.
For hvem? Alle familier med en eller to voksne og deres
børn uanset alder, også bedsteforældre er velkomne
med børnebørn.
Hvornår? Den sidste torsdag hver måned kl. 17—19.
Hvor? I Sognehuset ved Egeris Kirke.
Pris? Voksne 20 kr., børn 10 kr., en hel familie max 50.
kr.

Indsamling - Folkekirkens Nødhjælp
”Slut sult nu” – vær indsamler for Folkekirkens Nødhjælp i Egeris sogn.
Søndag den 8. marts 2015 går vi igen på gaden og
samler ind til Folke-kirkens Nødhjælps arbejde mod
sult blandt verdens fattigste.
Hvis du kan afse et par timer og har lyst til at deltage i
sogneindsamlingen, kan du kontakte Lillian Vittrup på
mobil 20 98 61 71 eller pr. mail: lillian@vittrup.dk. Du
kan også læse mere på www.noedhjaelp.dk

Side 14

Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag den 10. marts kl.14.30.
I kirken taler Birgitte Kjær og bagefter fortæller Birgitte
om sin oldefar.
Tirsdag den 14. april kl. 14.30.
Betty Ahrenfeldt taler i kirken og efter kaffen vil
P.K.Nielsen fra Åkjærselskabet fortælle om ”Rugens Sange”.
Tirsdag den 12. maj kl. 14.30.
Birgitte Kjær taler i kirken og efter kaffen vil Anna Nørgård lave en sangeftermiddag med os.

7. C, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen

Højskoleformiddage
Fredag den 6. marts kl. 10.00 - Nordiske viser og sange
Fredag den 2. april kl. 10.00 - Kortfilm
Fredag den 9. maj kl. 10.00 - Skive under besættelsen

Koncerter
Tirsdag den 21. april kl. 19.30. Orgelkoncert. Se s. 8
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00. Forårskoncert. Se s. 10

7. D, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

29.11.2014

23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
30.11.2014
30.11.2014

06.12.2014
12.12.2014
12.12.2014
16.12.2014
20.12.2014
09.01.2015
23.01.2015

Laust Kristian Damgaard
Jeppesen
Aase Jensen
Jan Børsting Jensen
Susanne Schmidt
Andersen
Lars Nielsen
Bjarne Andersen
Kirkegaard
Dora Troelsgaard
Esther Larsen Christiansen

30.11.2014
07.12.2014
18.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
01.02.2015

Agnes Aggerholm
Valde Toft Christensen
Markus Emil Høgh Rolin
Rasmus Hellerup
Lukas Christian
Vestergaard Jensen
Lea Filtenborg Asmussen
Oscar Faarbæk Dahl
Mia Maria Højgaard
Carroll
Valdemar Bruun Graff
Sara Marie Bøgelund
Pedersen
Oliver Betzer Viborg
Alexander Larsen Thisted

Sæt X i kalenderen
Søndag den 7/6 Koncert med Carl Nielsen Trio (tenor, fløjte og guitar) i anledningen af 150 året for Carl Nielsens fødsel.
Torsdag den 11/6 Rododendrongudstjeneste på Egeris Kirkegård kl.19.00
ved Birgitte Kjær.

Lørdag den 29/8: Kirkemarked på Egeris Kirketorv

Gudstjenestekalender
Søndag den 1. marts. 2. s. i fasten
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
Søndag den 8. marts. 3. s. i fasten
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag den 15. marts. Midfaste.
Kl. 10.00 Anita Engberg

Onsdag den 29. april.
Kl. 17.00 Betty Ahrenfeldt
Musikgudstjeneste.
Fredag den 1. maj. Bededag.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
Kirkekoret medvirker.

Søndag den 3. maj. 4. s. e. påske
Søndag den 22. marts. Mariæ bebudelse. Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt.
Kl. 16.00 Birgitte Kjær.
Kirkekoret medvirker.
Befrielsesgudstjeneste. Se omtale s. 12
Kirkefrokost og menighedsmøde.
Søndag den 10. maj. 5. s. e. påske
Onsdag den 25. marts.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Kl. 17.00: Birgitte Kjær.
Musikgudstjeneste.
Torsdag den 14. maj. Kr. Himmelfartsdag.
Kl. 9.00 Birgitte Kjær. Konfirmation.
Søndag den 29. marts. Palmesøndag
Kl.11.00: Betty Ahrenfeldt. Konfirmation.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
Lørdag den 16. maj.
Torsdag den 2. april. Skærtorsdag.
Kl.10.00 Anita Engberg. Konfirmation.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag den 17. maj. 6. s. e. påske
Fredag den 3. april. Langfredag.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt, liturgisk.
Baryton: Trygve Bjerkø
Søndag den 24. maj. Pinsedag
Kl. 9.00 Birgitte Kjær
Søndag den 5. april. Påskedag.
Fugletur. Se omtale s. 12
Kl. 10.00 Birgitte Kjær *
Mandag den. 25. maj. 2. pinsedag
Mandag den 6. april. 2. Påskedag.
Kl. 11.00. Pinse i Anlægget. Se omtale
Kl. 10.00 Birgitte Kjær *
s. 11.
Søndag den 12. april. 1. s. e. påske.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt. *
Kirkekoret medvirker.

Søndag den 31. maj. Trinitatis søndag
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag den 19. april. 2 s. e. påske.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær

* Indsamling: Påskedag og de to efterfølgende søndage samler vi ind til
KFUM og KFUK i Danmark.

Søndag den 26. april. 3 s. e. påske.
Kl. 10.00 Anita Engberg

