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Ombygning af Egeris Kirke



Gudstjenestemedhjælpere søges



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,
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. Dog ikke i marts.
Der er menighedsrådsmøde tirsdag
den 21/3, 18/4 og 16/5 kl. 16.30 i
Egeris Sognehus.

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
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe, Birgitte Kjær
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 2/5-2017
Forsidebilledet: Egeris gamle og nye kirke
Nyt logo for Egeris Kirke er udarbejdet af Mark Reinholdt
Mogensen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Den der bliver!
Jeg har været ude at tælle årringene i
birketræet lige udenfor kirkens vestvindue, her efter det blev fældet. Jeg kunne tælle over 45 ringe. Mange har nydt
at sidde og kigge ud på netop det træs
svajende grene og måske tænke på
dem, de havde liggende ude under mulden, mens de selv var i kirke til dåb,
konfirmation, bryllup og begravelse, til
jul, påske og pinse eller en almindelig
søndag. Det er alle sammen dage, hvor
vi fejrer livet. På trods.
Birketræet mindede os om det, vi godt
ved: at vi hører sammen, er tæt forbundne med hinanden og med vores
døde. Livet og døden hører sammen, er
tæt forbundne.
Træer med deres dybe rødder og grene højt oppe forbinder jord og himmel. De
gror langsomt, og hvis de gamle træer kunne tale, kunne de fortælle mange historier. Vores birketræ her kunne fortælle om en del af det, der er sket inde i
kirken og ude på kirkegården næsten fra
kirkens begyndelse tilbage i 1960. Det kunne fortælle om, hvordan mennesker i
alle de år har været samlet for at dele glæde og sorg og alle almindelighederne
der imellem med hinanden. Det kunne fortælle om, hvordan mennesker i alle de
år har været samlet, fordi de gerne ville sige tak for det hele.
Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, han
bærer megen frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre.
Samhørighed, kærlighed, fællesskab, venskab har et udsagnsord, og det er at
blive. Det er det vigtigste udsagnsord, der overhovedet findes.

Side 4

Tanker om tro - fortsat
Mennesker, der hører sammen, skal blive hos hinanden, også når det bliver
svært. Mennesker, der hører sammen vil gerne blive sammen. Det er den dybeste længsel i os. Det bliver bare ikke altid, som vi drømmer om. Men så er det, at
vi i kirken hører, at det er der en, der ved noget om. Han ved, hvad det er, vi længes efter. Han ved, at det er vigtigt for os tilmed. Og så er den store glæde og
fred midt i det hele, at han selv er ordet: at blive. Han bliver hos os. Også når vi
ikke kan blive hos hinanden.
Vi er alle grene på den samme Kristus-krop. En menighed som vores her i Egeris
er nogen, der hører sammen. Han er vintræet, vi er grenene. Det er det, vi samles om i kirken, også i vores nye kirke, når den står klar engang næste forår.
Birgitte Kjær

Nyt fra menighedsrådet
Siden det sidste kirkeblad gik i trykken, har det nye menighedsråd konstitueret
sig. De 10 valgte medlemmer har desuden valgt, hvilke udvalg de gerne vil deltage i. En liste over alle udvalgenes medlemmer kan snart ses på kirkens hjemmeside: www.egeriskirke.dk
Formand: Kirsten Yde
Næstformand: Marianne Fejerskov
Kasserer: Niels Ole Jørgensen
Formand for byggeudvalget: Jens Pedersen
Kirkeværge (udenfor menighedsrådet): Inga Kilde
Det nye menighedsråd er kommet rigtig godt fra start. Der er stor lyst og interesse for kirken blandt medlemmerne. Vi har allerede deltaget i et Intro kursus og
en kursuslørdag, som Salling og Skive provstier og Distriktsforeningen arrangerede, for at hjælpe de nye menighedsråd godt i gang.
Pr. 1. januar 2017 er Egeris og Skive sogne gået sammen om en fælles kirkegårdsbestyrelse. Egeris deltager med tre medlemmer, Marianne Fejerskov, Else
Marie Kirk og Jens Pedersen. Kirkegårdene har fået egen hjemmeside:
www.skivekirkegaarde.dk
Til marts begynder kirkerenoveringen i Egeris. Det bliver en rigtig spændende og
udfordrende periode for personale og menighed. Vi håber, I alle vil hjælpe til, så
det bliver en god proces. Vi vil orientere jer om arbejdet efter bedste evne.
Kirsten Yde, menighedsrådsformand
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Gudstjenester i Estvad i marts - med bus
I marts måned mangler vi et sted at fejre gudstjeneste, og derfor drager vi til
Estvad Kirke og fejrer gudstjeneste sammen med menigheden der.
Vil man gerne med bus derud, kan man møde foran Egeris Kirke 20 min. før,
dvs. kl. 9.55, for gudstjenesten begynder kl. 10.15 i Estvad. D. 12. marts er det
dog kl. 8.40, for da er der gudstjeneste kl. 9.00 i Estvad.
Bussen kører naturligvis også hjem igen bagefter. Det er gratis.

Egeris Nye Kirke

Nu starter om- og tilbygning af Egeris Kirke.
Fastelavnssøndag afholdes den sidste gudstjeneste i den gamle kirke. Herefter
bliver hele kirken tømt, så håndværkerne kan komme til. Der har været afholdt
licitation over byggeriet. Følgende firmaer får opgaven: Ginnerup A/S får murerog tømrerentreprisen, Børge Hansen A/S får installationsentreprisen, TBS A/S
får malerentreprisen. Dejligt, at det var lokale håndværkere, der fik opgaven, og
at budgettet holder. Menighedsrådet glæder sig til at komme i gang med byggeriet, som vi har ventet på i 10 år. I marts måned bliver parkeringspladsen og
kirken hegnet ind og omdannet til byggeplads.
Den nye KFUM og KFUK-foreningsbygning, der er bygget ved siden af kirken,
lejer menighedsrådet til gudstjenester m.m. fra 1. april og frem til pinsen 2018,
hvor vi indvier den nye kirke. Vi vil løbende orientere om byggeriet på opslag
ved byggepladsen, i kirkebladet, på www.egeriskirke.dk og Facebook.
Jens Pedersen, formand for byggeudvalget
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Ulvetime - familiehygge med fællesspisning
Forårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19:
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,- Børn gratis.
Se vores opslag på Facebook og hjemmesiden.
Ulvetimen arrangeres i samarbejde med Skive KFUM og KFUK

Højskoleformiddage
Vi har højskoleformiddag den første fredag i måneden kl. 10.00-11.30 i
Sognehuset.
Der er kaffe og lidt til ”de små grå”. Vi begynder med kaffe og rundstykker. Det
koster 20,- . Herefter er det oplægsholderens tur.
Forårets program ser således ud:

Fredag den 3. marts
Filmformiddag
Vi ser en spillefilm og får en snak om den.

Fredag den 7. april
Emilie Demant
Helle Askgaard er den ene af forfatterne til biografien ”Vildtfuglene” om købmandsdatteren fra Selde, Emilie Demant Hatt, og hendes mand geografen og
arkæologen Gudmund Hatt.
Købmandsdatteren Emilie levede et langt og spændende liv som maler , antropolog blandt lapperne i Nordsverige og berejst medarbejder på sin mands ekspeditioner over hele verden.

Fredag den 5. maj
Piet Hein
”At se det store i det små” – om Piet Heins gruk og tegninger v/Anita Engberg
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Sangglade mennesker søges til påskekor
Har du lyst til at synge med i påskekoret?
Koret øver et par korsange og de salmer, som indgår i højmessen
1. påskedag den 16. april kl. 10.00.
Vi øver i K-huset
torsdag den 6. april og onsdag den 12. april begge dage kl. 16.30 – 17.45.
Der er ingen krav om hverken nodelæsning, stemmetype eller korerfaring.
Tilmelding er ikke nødvendig, men jeg hører gerne fra interesserede.
Tove Kjær

Syng-sammen-aftener i foråret
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!
Torsdag den 16. marts kl. 19.30-21.00 i sognehuset
Onsdag den 19. april kl. 19.30-21.00 i K-huset

Gudstjenestemedhjælpere søges
I dette jubilæumsår for reformationen har vi besluttet at inddrage almindelige
kirkegængere mere i vores søndagsgudstjenester. Opgaverne består blandt andet i at bede ind – og udgangsbøn, dele brød ud ved nadveren, annoncere salmer og synge for.
Man kan være flere om at dele opgaverne en søndag. Vi søger ikke skolede sangere. Alle tilbydes en grundig introduktion til opgaven. Vi håber på mange medhjælpere, så søndagene fordeles.
Er det en meningsfuld opgave for dig - evt. sammen med en anden - så henvend
dig til sognepræst Birgitte Kjær.
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Sang og Seniorliv
Tirsdag den 14. marts i Egeris Sognehus
Sognepræst Gertrud Bangshøj, Vinderup synger med os, og efter kaffen taler
hun om "Livsaldre" i ord og billeder.
Tirsdag den 11. april i K-huset
Ruth Dein fortæller om Marie Bregendahl , der levede fra 1867 til 1940 og
genfortæller hendes roman "En dødsnat”
Tirsdag den 9. maj i K-huset
John Mogensen i sang og musik v. Flemming Både, Viby J
Vi begynder kl. 14.30, og efter kaffen tager vi fat på dagens emne.
Vi slutter kl. 16.30. Kaffe og kage koster 20,-

Seniorudflugt fra Egeris Kirke
Tirsdag den 13. juni er der udflugt for alle interesserede.
Til Sang og Seniorliv den 9. maj vil det blive bekendtgjort, hvor udflugten går hen.
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 120,- (i tilfælde af sygdom tilbagebetales pengene).
Betalingen kan ske:
Tirsdag den 9. maj fra 16.30-17.30 (efter Sang og Seniorliv) eller hos
kirke– og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen i Egeris Sognehus.
Tilmelding SENEST fredag den 2. juni.
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Babysalmesang
Onsdag den 19. april kl. 10.00 begynder et nyt hold babysalmesang.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 måneder.
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.

Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, Skive. Åbent mandag og onsdag 14.00 – 16.30
Kaffe + brød 20,- kr.
Aktiviteter i marts 2017
Onsdag den 1. marts:
Onsdag den 22. marts:
Onsdag den 29. marts:
Aktiviteter i april 2017
Onsdag den 5. april:
Fredag den 7. april:
Søndag den 23. april:

Tirsdag den 25. april:
Onsdag den 26. april:

Sangeftermiddag med organist Tove Kjær
Strik/håndarbejdsdag
Fortælleeftermiddag med Else Kristensen
Sangeftermiddag med Ruth Degn
Påskefrokost – tilmelding senest mandag den 3. april
Tur til Blicheregnens Museum hvor vi skal se
udstillingen ”Broderi på strik” af tekstilformgiver
Britt-Marie Christoffersson. Efter udstillingen finder vi
et sted at drikke kaffe.
Se nærmere opslag og om tilmelding.
Generalforsamling, sted vil blive meddelt senere.
Strikke/håndarbejdsdag

Mændenes Mødested i Egeris Sognehus
Mændenes Mødested er en åben invitation til alle mænd, der er fyldt 65, og som
har lyst til et sted, hvor mænd kan mødes og være sammen om noget, de synes
er sjovt og spændende.
Vi mødes hver anden tirsdag (ulige uger) i Egeris Sognehus kl. 9.30-11.30.
Der serveres kaffe/the og rundstykker—pris 20,I foråret er det følgende datoer: 14. og 28. marts, 11. og 25. april, 9. og 23. maj
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Pinse i anlægget i Skive 2017
Du skaber liv
Under overskriften ”Du Skaber Liv” afholder vi igen i år en fælles 2. pinsedagsgudstjeneste i Anlægget i Skive for hele Skive Kommune.
I år er det mandag den 5. juni og vi vil få hjælp fra Krejbjerg Gymnasterne og
som noget helt nyt også fra Skive Brevdueforening.
Jørgen Lorentzen vil til lejligheden igen i år samle sit Pinse Band.
Efter gudstjenesten serveres der
kirkekaffe.
Husk noget at
sidde på og evt.
under.

Skærtorsdag - gudstjeneste omkring et bord
En anderledes gudstjeneste, hvor vi vil sidde omkring et bord for at sætte fokus
på nadveren og på måltidet i det hele taget. Det er dog ikke en decideret
middag.
Alle er velkomne den 13. april kl. 10.00, og tilmelding er ikke nødvendig.

Kirkekorets forårssoiré
Onsdag den 24. maj kl. 17.00 til 17.45 synger de søde piger i Egeris Kirkekor de
sange, som vi har brugt tid på i løbet af foråret. Det foregår i K-huset, og vi håber
på at se rigtig mange fra menigheden samt selvfølgelig familie og venner til
pigerne.
Lige nu er der 22 piger i koret fra 3.-6. klasse godt fordelt på de forskellige klassetrin. Der er ingen optagelsesprøve til koret. De fleste
er startet i 3. klasse, men man kan godt komme med,
selvom man er ældre.
Så hvis du kender en, der kunne have lyst, så kontakt
mig . Vi har plads til flere :-)
Velkommen til en glad forårssoiré!
Tove Kjær
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Kalender for marts, april og maj
Marts
3.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

14.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

14.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

16.

19.30-21.00

Syng-sammen aften

28.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

30.

17.00-19.00

Ulvetime

2.

11.30 ca.

Kirkefrokost efter højmessen

7.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

11.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

11

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

19.

19.30-21.00

Syng-sammen-aften

25.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

27.

17.00-19.00

Ulvetime

5.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

9.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

9.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

23.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

24.

17.00-17.45

Kirkekorets Forårssoiré

April

Maj

Kirkefrokost den 2. april
Egeris Menighedsråd inviterer til kirkefrokost søndag den 2. april i Egeris Sognehus.
Det lækre frokostbord fra den lokale slagter koster stadig kun 25 kr.
Der er ingen tilmelding og alle er velkomne.

Side 12

Samtalegruppe for skilsmissebørn
Nyt hold begynder onsdag d. 29. marts kl. 16 - 17. Der
er plads til flere. Vi mødes i Sognehuset ved Egeris
Kirke hver anden uge og ca. 6 gange.
Henvendelse til sognepræst Birgitte Kjær

Palmesøndag - Påske for børn og voksne
Døden går forbi!
Døden gik forbi, da man tegnede kryds på dørene med lammeblod i hebræernes
huse i Egypten, da Moses ville befri dem. Går den stadig forbi? Gennem dejlig
musik og bevægelse vil vi rejse igennem påsken og ud på den anden side. Kirkekoret medvirker (naturligvis).
Alle er 7.velkomne
til en anderledes og musikalsk gudstjeneste søndag
den 9.
C, Brårup Skole
Foto: Poul Hansen
april.

7. D, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen
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Meld dig som indsamler...
Til Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
Søndag den 12. marts 2017 går vi igen på gaden og
samler ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod
sult blandt verdens fattigste: ”Hjælp til selvhjælp”.
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

Gamle konfirmandbilleder
Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi gør ved vores fine række af konfirmandbilleder, men vi vil under alle omstændigheder gerne gøre den fuldstændig. Så har
du et af de billeder, vi mangler, vil vi meget gerne have det eller tage en kopi af
det. Det drejer sig om næsten alle årgange fra 1960 til 1973.
Henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen i Sognehuset.

Nyt fra Kirkegårdene
Kirkegårdsbestyrelse
Med virkning fra 1. januar 2017 er kirkegårdsdriften i Skive og Egeris blevet
sammenlagt, og der er sammensat en fælles kirkegårdsbestyrelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig.
Formand:
Morten Østergaard Skive sogn
Næstformand:
Jens Pedersen
Egeris sogn
Kirkegårdsværge: Marianne Fejerskov Egeris sogn
Menigt medlem
Else Marie Kirk
Egeris sogn
Menigt medlem
Gurli Jensen
Skive sogn
Menigt medlem
Karl Bundgaard
Skive sogn
For præsterne
Jesper Hornstrup Skive sogn
Kirkegårdenes hjemmeside
Kirkegårdene har en hjemmeside, hvor det er muligt at finde informationer om
gravstedstyper, takster, m.m. for de enkelte kirkegårde.
www.skivekirkegaarde.dk
På hjemmesiden er det muligt at finde frem til gravsteder, hvis blot man har et
navn. Sløjfede gravsteder kan ikke vises.
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VOK - Viden Om Kristendom






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 undring,
fri entré.

Filmaften (NB! Ny dato)
”ATONEMENT” – ny film om et ældgammelt tema
Introduktion og efterfølgende diskussion
v/Mads Callesen, sognepræst
Torsdag 2. marts kl. 19:00 (!), Skive sognegård
ATONEMENT, soning, forsoning… 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?
Hvem var Paulus, og hvad kommer han os ved?
Undervisning og diskussion
v/sognepræst Jakob Fløe Nielsen
Onsdag 26. april kl. 19:30, Resen sognehus
Med Paulus er vi i kirkens allerførste tid efter Jesus.
Paulus var den jøde, der frem for nogen bragte kristendommen ud til andre end jøder. Med Paulus’
bevarede breve i det Nye Testamente kommer vi
samtidig helt tæt på hans person – som på ingen
andre fra kirkens første tid. Aftenen vil gøre os klogere på denne mands lyder og dyder, på hans betydning gennem 2000 år og for os.

Sæt X i kalenderen
Torsdag den 8. juni kl. 19.00:
Rhododendrongudstjenste på Egeris
kirkegård.

Side 15

Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

25.11.2016
02.12.2016
10.12.2016
21.12.2016
22.12.2016

20.11.2016
27.11.2016
04.12.2016

30.12.2016
07.01.2017
13.01.2017
03.02.2017

Jørn Gytz Olesen
Mikael Nørgaard Nielsen
Knud Erik Petersen
Klara Gregersen
Lilly Bjerregaard
Østergaard
Karen Nielsen
Inger Marie Melgaard
Ellen Margrethe Hansen
Vagn Jensen

22.01.2017
22.01.2017
29.01.2017
12.02.2017
12.02.2017

Laura Betzer Viborg
Emil Vammen Vittrup
Jóhanna Fransiska Mohr
Mølgaard
Alma Hylleberg Olesen
Anna Præst
Magne Dalgaard Ladefoged
Rebekka Kirstine Sølling
Kristensen
Sevilja Charlotte Højen
Marturin Povlsen

Gudstjenestekalender
Fredag d. 3. marts Estvad Kirke
20 – 23 Betty Ahrenfeldt
Natkirke
5. marts 1.s. i fasten Estvad Kirke
10.15 Betty Ahrenfeldt

Onsdag d. 8. marts Rønbjerg Kirke
17.00 Betty Ahrenfeldt
Stilletid i Rønbjerg
12. marts 2.s. i fasten Estvad Kirke
9.00 Birgitte Kjær
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
bagefter fra Sognehuset i Egeris
19. marts 3.s. i fasten Estvad Kirke
10.15 Anita Engberg
Minikonfirmand-afslutning
26. marts 3.s. i fasten Estvad Kirke
10.15 Birgitte Kjær
Onsdag d. 29. marts Estvad Kirke
17.00 Anita Engberg
Musikgudstjeneste
Herfra håber vi at fejre gudstjenester i KFUM
& KFUKs nye foreningshus, som vi kalder Khuset. I tilfælde af ændringer, hold øje med
opslag. Der er desuden nogle få undtagelser,
hvor vi er i en anden kirke, det fremgår også
af listen.
Søndag d. 2. april Mariæ Bebudelse
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirkekor. Kirkefrokost . Se s. 11.

Fredag d. 14. april Langfredag Rønbjerg Kirke
10.15 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 16. april Påskedag
10.00 Birgitte Kjær
Mandag d. 17. april 2. påskedag
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 23. april 1.s.efter påske
10.00 Birgitte Kjær
Onsdag d. 26. april
17.00 Anita Engberg
Musikgudstjeneste
Kirkekor
Søndag d. 30. april 2.s.e påske
10.00 Betty Ahrenfeldt
Fredag d. 5. maj Estvad Kirke
20 – 23 Anita Engberg
Natkirke
Lørdag d. 6. maj Skive Kirke
9.00 Konfirmation Anita Engberg
11.00 Konfirmation Birgitte Kjær
Søndag d. 7. maj Skive Kirke
9.00 Konfirmation Betty Ahrenfeldt
11.00 Konfirmation Birgitte Kjær
Fredag d. 12. maj Bededag
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 14. maj 4.s.efter påske
10.00 Betty Ahrenfeldt

Fredag 7. april K-huset
20 – 23 Anita Engberg
Natkirke

Søndag d. 21. maj 5.s. efter påske
10.00 Birgitte Kjær
Kirkekor

Søndag d. 9. april Palmesøndag
10.00 Birgitte Kjær
Påske for børn (og voksne)
Kirkekor

Torsdag d. 25. maj Kristi Himmelfarts dag
Estvad Kirke
10.15 Anita Engberg

Torsdag d. 13. april Skærtorsdag
10.00 Birgitte Kjær
Gudstjeneste omkring et bord.
NB! Ikke egentligt måltid.

Søndag d. 28. maj 6.s. efter påske
10.00 Betty Ahrenfeldt

