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Sogneaften om Maja Lisa Engelhardt
Forårskoncert med børnekor
Sognerejse til Lilleasien
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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 80 40 / bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst
Træffes efter aftale. Tlf. 97 53 40 06
bkrk@km.dk Mandag fri.

Kirkekontoret,
kordegn Jens Pedersen
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17

Claus Muld, konstitueret sognepræst
Tlf. 21 24 36 02 Mandag fri.

Kirkegårdskontoret,
kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige
16-18

Heidi Reigstad Rasmussen,
sognemedhjælper (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 97 52 27 48
sognehuset@egeriskirke.dk

Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, Skive.
Tlf. 97 52 82 82
yde@fiberpost.dk

Kristian Bundgaard, kirketjener
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Tlf. 97 54 70 01

Menighedsrådets kasserer
Ove Kristensen
Hasselvænget 44, 7800 Skive
tlf. 97 52 46 75, okskive@mail.tele.dk

Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Stokholmvej 30, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 10 42
Tove Muld Kjær, organist,
Møllegade 15, Selde, 7870 Roslev
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com
Palle Frederiksen, kirkesanger
Lærkenborgvej 8, Fly, 7800 Skive
Tlf. 60 47 80 42

Kirkebladets redaktion
Morten Lund (ansvarshavende)
Kirsten Zacho, Dora Troelsgaard,
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 6/5

Der er menighedsrådsmøde den første
tirsdag i hver måned.

Forsidebilledet: Fastelavn i Egeris Kirike 2013
Foto: Allan Haugaard

geriskirke.dk
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Tanker om tro
– tænkt i forbindelse med læsning af Jhs. 14,1-7
Mennesket er et mesterværk fra Guds hånd. Jeg kan ikke tænke det anderledes om mig selv ‑ og det gælder i endnu højere grad for det liv, jeg er
blevet betroet. Og derfor må jeg tænke sådan om ethvert menneske. I kan
selv se ved siden af jer ‑ eller for jeres indre blik ‑ det fantastiske menneske, som blev et vidunder for jer. Sådan en gave er vi for hinanden. Og hvis
ikke Gud skulle stå bag, hvem skulle så?
Men er vi mesterværker af Guds hånd, betyder det også, at vi er i Guds
hånd. Det er den forudsætning, vi må have med for at kunne se klart. Nok
har Gud stillet os til rådighed for verden og for hinanden; men den hånd,
der formede os, slipper os aldrig. Det er grundtanken i enhver velsignelse,
at selve velsignelsen overvinder enhver afstand. Så den, der velsigner, og
den, der velsignes, er så nær hinanden, at de til stadighed ‑ i en eller anden forstand ‑ kan røre ved hinanden.
Vi slipper aldrig ud af Guds hænder! Det er lige før det kan lyde som en
forbandelse ‑ og så er det faktisk en velsignelse. Hvad vi let indser, hvis vi
tænker en smule efter.
Det har noget at gøre med det billede vi har af Gud som far. Det ligger dybt
forankret i os gennem det fadervor, vi lærte som små; men det dukker
også hele tiden op gennem den måde, Jesus omtaler Gud på. Der er et
direkte forhold mellem dem, som bedst beskrives på samme måde som
forholdet mellem far og søn. Der er en tæt forbindelse, som består langt
udover faderens eller sønnens død. Selv når den ene er borte, mærker den
anden stadig den førstes indflydelse på sit liv. På godt og ondt. Ja, netop
på godt og ondt. For begge dele er nødvendige. Tilsammen danner de et
hele, som ikke er far og søn tilsammen. Men som både faderen og sønnen
hver især lever og er. Ingen steder tydeligere illustreret end i det forhold, at
også fædre er sønner af nogen ‑ og at sønner også bliver fædre engang.
Det er så sammenlevet, at det altid får indflydelse i alle forhold ‑ i livet
såvel som i døden. Igen en sammenhæng, hvor det ene ikke kan tænkes
uden det andet.
Det er lige så kompliceret, som livet er ‑ i det mindste når man skal tale
om det; men samtidig så indlysende, når der ikke mere kan tales. Det liv,
som vi lever med og for hinanden, er jo egentlig ikke noget at snakke om.
Det fungerer som regel af sig selv i de vidunderlige skabninger, vi er. Vi
trækker vejret, vi tygger og synker vores mad, vi holder af hinanden, vi holder hinanden i hånden, vi lægger hodet i den andens skød og hviler os der.
Vi bliver trøstet af en omfavnelse, græder eller ler, når der er grund til det.
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Tanker om tro—fortsat
Hvis de simpleste og bedste ting i vores liv kan ske uden et ord, hvorfor
taler Jesus så så meget, som han gør i Johannesevangeliet? Prøv selv at se
efter, og opdag, at Jesus mest taler om, hvad han gør. Han sætter ord på
sine handlinger, men han sætter sandelig også handling bag sine ord.

På en måde viser Jesus os den store FAR ‑ alle fædres far i sig selv ‑ en
højere enhed at gå op i; men i sit væsen det samme, som vi kender til i dette liv. Det er, hvad Jesus sætter ord på, og som vi har lov til at tro. Ikke bare
sådan, at Jesus viser vejen til Gud, så vi kan finde ham; men i lige så høj
grad sådan, at med alt det, som Jesus sagde og gjorde, kan vi finde ud af,
at Gud er den mildeste og blideste far, vi kan tænke os. Ikke mere vred og
hævngerrig, som vi får indtryk af i det gamle testamente. Med døden og
opstandelsen viste Jesus, hvad den nye aftale går ud på. Og som man kan
sætte ord på. For eksempel tilgivelse, omsorg, kærlighed. Tre gode ord i et
liv og om, at Gudsriget er nær, hvor de finder sted. I dit hjerte for eksempel.
Claus Muld

Tak for bidrag til julehjælp
Skive Menighedshjælp sender hermed en stor tak for de mange bidrag, som
vi har modtaget til julehjælpen i 2013.
Ved julehjælpen har vi kunnet glæde 268 familier/personer med en gave.
Følgende har givet os et bidrag:
Salling Bank A/S
Lions Club, Skive
Soroptimisterne, Skive
Skive Y’s men’s Club
Hancock Bryggerierne
Centraltrykkeriet, Skive
Skive Inner Wheel
Rebecca Loge nr. 22
Loge Erik Holst
Skive Roklub, 60 plus

kr. 1.000,kr. 10.000,kr. 5.000,kr. 2.000,kr.
500,kr.
500,kr. 3.000,kr. 2.000,kr. 2.000,kr. 4.700,-

Kvickly, Skive
John Andersen
Esther
Spar Nord, Skive
Skive Folkeblads Fond
Natasja Skovdal
Bodil Emtkjær
Anonyme gaver
Indsamlet i kirkerne

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

4.000,1.000,100,500,3.000,100,500,5.500,5.537,50
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Evigheder og englevinger
Koncert søndag den 23. marts kl. 16.00
Varm og smygende ny kirkemusik der griber om øjeblikket og evigheden…
Arne Andreasen med band er kendt for at levere en smuk, musikalsk oplevelse. De står for en engageret og medrivende indlevelse og inviterer gerne
menigheden med på en del af sangene og salmerne. Størstedelen af sangene er hentet fra de seneste udgivelser: ”Et øjeblik, en evighed” (2010) og
”Englevinger” (2012).
Vokal: Janne Wind, Cello: Anja Lillemæhlum, Percussion: Anders HvidbergHansen, Piano: Arne Andreasen. Der er gratis entré.

Koncert med elever fra Skive gymnasium
Koncerten den 6. maj kl 19.00 er en afslutningskoncert for 28 elever fra 3b fra
Skive gymnasium. De har gennem tre års
musikundervisning oparbejdet et bredt
genremæssigt repertoire, som de vil give
smagsprøver på.
Koncerten spænder fra klassisk a cappella
kor til rytmiske numre med band og solonumre, hvor enkeltelever vil give spille/
synge deres kommende eksamensnummer.

Forårskoncert med byens børnekor
Onsdag den 21. maj kl. 17.15 kan man i Egeris Kirke høre kirkekorene fra
Egeris, Skive og Resen til en lille forårskoncert, hvor korene præsenterer,
hvad de sammen har arbejdet med. Dette er den sidste af tre koncerter.
Korene kan også høres i Resen Kirke torsdag den 1. maj kl. 19.30 og i Skive Kirke tirsdag den 20. maj kl. 17.15. Korlederne er Tove Muld Kjær, Tine
Fenger og Karen Skovbjerg. Alle er velkomne!
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Tag med på en rejse ind i apostlen Paulus’ univers i Egeris og Lilleasien
Den 20.-27. september 2014 indbyder jeg og min kollega Jakob Fløe Niesen, Rødding, til en rejse, der begynder i Lilleasien og slutter i Istanbul. Vi
skal på sporet af de første kristne, og opleve nogle af de landskaber og kulturer, som var deres. Det er Unitas Rejser, der er den praktiske rejsearrangør, men med os har vi også apostlen Paulus’ breve, tanker og livsfortælling. Paulus var, uden diskussion, den der gjorde kristendommen til en realitet i det, vi i dag kalder Tyrkiet og Grækenland, ja helt til Rom nåede han, i
sin brændende trang efter at udbrede troen på Kristus. Vi skal følge nogle
af hans spor, se hans hjemegn, og opleve Tyrkiets egenart både på land og
i by. Se mere om rejsen på www.egeriskirke.dk eller hent en brochure i kirkens forgang. Der er deadline for tilmelding senest den 15. maj til mig eller
Jakob Fløe Nielsen.
I foråret udbyder jeg derfor to aftener i Egeris kirkes mødelokale, om Paulus. Det bliver hhv. den 19. marts og den 14. maj, begge aftener kl. 19.30.
Den første gang ”Paulus 1” vil handle om Paulus som person, hvor han blev
født, hvad hans baggrund var, hvor hans rejser førte ham hen og hvad det
var for en verden, han levede i. Det er oplagt at have læst Apostlenes Gerninger til denne aften.
Den sidste aften ”Paulus 2” kommer til at handle om, hvad vi i nutiden kan
bruge Paulus’ breve til, og hører man til dem, der har lyst til at læse, kan
det anbefales at læse 1.og 2.Korinterbrev og Galaterbrevet til den aften.
Men alle er hjerteligt velkomne til at deltage, uanset om man har læst eller
ej, og uanset om man tager med på turen eller blot er interesseret i at vide
mere om Paulus.
Vil du vide mere om
aftenerne eller rejsen,
så ring eller skriv gerne
til mig.
Med venlig hilsen
Betty Ahrenfeldt,
tlf. 97 52 80 40/
bgah@km.dk
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”Mosaik omkring Maja Lisa Engelhardts religiøse univers”
Onsdag den 2. april kl. 19.30 har vi sogneaften.
Det vil foregå med: Oplæsning – Billeder – Sang
Medvirkende: Lena Bentsen, oplæser
Thomas Blom, oplæser
Charlotte Hjørringgaard-Larsen, sopransolist
Pankoret
Foto og billedredigering
Leder og tilrettelægger

Carl Chr. Hansen
Kirsten Lodberg

Syng sammen aften
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret. Vi vil gerne indbyde
til Syng Sammen aften i Egeris Kirke, hvor alle er meget velkomne. Sangen
ledes af organist Tove Muld Kjær, som lover, at både gammelkendte og nye
sange og salmer vil finde vej til repertoiret. Vi vil prøve kræfter med enkle
tostemmige satser og kanons, men det vigtigste er at mødes omkring glæden ved fællessang. Undervejs bliver der en kort pause, hvor man kan nyde
sin medbragte kaffe, te, frugt…
Aftenen er den sidste af tre, men man kan sagtens møde op og være med.
Torsdag den 20. marts kl. 19 – 20.30

FDF-jubilæumsgudstjeneste
Fredag den 25. april fejrer FDF-Egeris sit 40-års jubilæum. I den anledning
festligholdes dagen med en fyraftensgudstjeneste i Egeris Kirke.
Bagefter er alle velkomne til at gå med i kredshuset på Brårupvej 126 til
videre festligholdelse af dagen.
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Egeriskirke.dk

Fastelavn 2014
”Fastelavn er mit navn”
Søndag d. 2.marts kl. 10 har vi fastelavnsgudstjeneste i kirken. 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 børneungdomsorganisationerne.

Søndag den 9. marts 2014 går vi
igen på gaden og samler ind til Folkekirkens 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
Keld Jahn Hansen på tlf.
97 52 39 71 eller pr. mail på
dkhansen@webspeed.dk

Kirkefrokost den 6. april
Efter gudstjenesten søndag den 6. april, har vi KIRKEFROKOST. Traditionen
tro, er der pølsebord fra den lokale slagter. Tilmelding er ikke nødvendig.
Alle er hjertelig velkomne. Pris for voksne 25,-, børn halv pris.
Menighedsrådet
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Ombygning af Sognehuset
I disse måneder er vi i gang med en mindre ombygning af sognehuset. Den
nye sognepræst skal have kontor i Sognehuset, og derudover skal der laves
nye kontorer til sognemedhjælper og organist. Garagen samt et stykke af
carporten inddrages i byggeriet, der forventes at være færdigt pr. 1/4.

Korsangere søges…..
Igen i år indbyder Salling og Skive Provsti til Pinse i anlægget d. 9. juni kl.
11.00 – i år skal vi prøve kræfter med den både smukke og festlige spillemandsmesse. Spillemandsmessen er en gudstjeneste baseret på spillemandsmusik, med tekst af Holger Lissner – og vi lover, at det bliver mindst
lige så skønt at synge til spillemandsmusik, som det plejer at være at synge gospel i anlægget.
Vi får brug for et stort kor til at synge os igennem gudstjenestens led, og
alle som har lyst til at synge med har muligheden for at melde sig. Det er
dog en forudsætning, at du kan være med 3 ud af 4 gange og så selvfølgelig til selve Festgudstjenesten i anlægget d. 9. juni kl. 11.00. Tine Fenger,
organist i Skive sogn, vil indstudere og dirigere koret og spillemandsorkestret Jydsk på næsen vil akkompagnere koret.
Alle er velkomne, og vi håber mange har lyst til at synge med!
Øvedatoerne er:
onsdag d. 21. maj kl. 19-21.30
tirsdag d. 27. maj kl. 17-19.30
tirsdag d. 3. juni kl. 19-21.30
Onsdag d. 4. juni kl. 17-19.30
Sted: Skive sognegård. Der vil blive serveret kaffe, men husk evt. en madpakke til de to fyraftensøvninger.
Tilmelding til sognemedhjælper Heidi R. Rasmussen på:
sognehuset@egeriskirke.dk eller 20 27 34 48.
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Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag den 11. marts kl. 14.30
I kirken taler Betty Grønne Ahrenfeldt, og bagefter vil
Otto Lindum fortælle om sit liv med musik.

Tirsdag d. 8. april kl. 14.30
Vores byarkivar, Niels Mortensen,vil fortælle om Skiveegnen efter 1945. I kirken taler Birgitte Kjær
Tirsdag d. 13. maj kl. 14.30
”Fra lille til stor kommune ” er temaet Anna-Lise Vestergaard vil tale over, men inden da taler Birgitte
Refshauge Kjær i kirken.

Musikgudstjenester
Onsdag den 26. marts kl. 16.30 ved Betty Ahrenfeldt
”Skabt til at begynde”
Onsdag den 30. april kl. 16.30 ved Birgitte Kjær
”Vækst”

Koncerter
Søndag den 23. marts kl. 16.00
Evigheder og englevinger. Koncert med Arne
Andreasen m. band. Se omtale s. 5.
Tirsdag den 6/5 kl. 19.00
Koncert med musiklinjen fra Skive Gymnasium. Se
omtale s. 5.
Onsdag den 21/5 kl. 17.15
Forårskoncert med byens børnekor. Se omtale s. 5.
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte
13.11.2013
23.11.2013
07.12.2013
21.12.2013
21.12.2013
03.01.2014
11.01.2014
15.01.2014
18.01.2014
29.01.2014
04.02.2014
05.02.2014
08.02.2014

Ejner Pedersen
Hanne Ahlgreen Seibæk
Kirsten Sofie
Kirstine Vind
Henning Sørensen
Laurits Lauritsen
Inga Bruun Madsen
Lars Lund Stephansen
Grete Evelyn Jense
John Johansen
Zita Knudsen
Margit Elise Lauridsen
Hanne Thomasen
Preben Svingholm

Døbte
08.11.2013
10.11.2013
24.11.2013
30.11.2013
01.12.2013
08.12.2013
15.12.2013
05.01.2014
05.01.2014
02.02.2014
02.02.2014
09.02.2014
16.02.2014

Izabelle Møller
Juliane Lillian Kristensen
William Harald Dølby
Simon Munkholm Bitsch
Sofia Boel Nielsen
Casper Kristian Keisig
August Broberg Jensen
Rosa Haugshøj Riisgaard
Vanessa Bro Gaardsted
Sienna Marie Bundgaard
Poulsen
Victoria Mark Kromann
Annabelle Lind Nielsen
Sophus Libach Lund

Viede/kirkeligt velsignede:
30.11.2013

Hanna Bertelsen Bitsch og Heine Munkholm

Takster på kirkegården for 2014
Det er nu muligt at se taksterne for Egeris Kirkegård på kirkens hjemmeside www.egeriskirke.dk Klik på information—kirkegårdskontoret.
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

Gudstjenestekalender

Søndag d. 2. marts, Fastelavn *
10.00 Betty Ahrenfeldt

Mandag d. 21. april, 2.påskedag *
10.00 NN

Søndag d. 9. marts, 1.s. i fasten *
10.00 Claus Muld, sogneindsamling,
Folkekirkens Nødhjælp
Kirketaxa

Søndag d. 27. april, 1.s.e.påske *
10.00 konfirmation, Jeppe Jensen

Søndag d. 16. marts, 2.s. i fasten *
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 23. marts, 3.s. i fasten *
10.00 Claus Muld

Onsdag d. 30. april, musikgudstjeneste
16.30 Birgitte Refshauge Kjær
Søndag d. 4. maj, 2.s.e.påske
9.00 konfirmation, Betty Ahrenfeldt
11.00 konfirmation, Betty Ahrenfeldt

Lørdag d. 10. maj
Onsdag d. 26. marts, musikgudstjeneste 10.00 konfirmation, Birgitte Kjær
16.30 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 11. maj, 3.s.e. påske
Søndag d. 30. marts, Midfaste
9.00 konfirmation , Birgitte Kjær
10.00 Claus Muld
11.00 konfirmation, Birgitte Kjær
Søndag d. 6. april, Mariæ bebudelsesdag, kirkefrokost (se omtale s. 8)
10.00 Betty Ahrenfeldt

Fredag d. 16. maj, Bededag
10.00 NN
Kirketaxa

Søndag d. 13. april, Palmesøndag
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirketaxa

Søndag d. 18. maj, 4.s.e.påske
10.00 Betty Ahrenfeldt

Torsdag d. 17. april, Skærtorsdag
10.00 Birgitte Refshauge Kjær
Fredag d. 18. april. Langfredag
10.00 Betty Ahrenfeldt, liturgisk gudstjeneste
Søndag d. 20. april, Påskedag *
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirketaxa
* Indsamling

Søndag d. 25. maj, 5.s.e. påske
10.00 NN
Torsdag den 29. maj, Kristi Himmelfart
10.00 Betty Ahrenfeldt

