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Tre spændende sogneaftner
Fest for kirkens frivillige
Børnekor og adventskor
Menighedsrådsvalg
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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
Privat tlf. 97 44 10 42
Tove Kjær, organist,
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com

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

Palle Frederiksen, kirkesanger
Privat tlf. 60 47 80 42

Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 29 79 68 05

Kirketaxa. Bestilling på
97 52 47 00 eller 70 25 25 25
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr. måned.

Deadline for
næste kirkeblad
er tirsdag den 1/11

Der er menighedsrådsmøde den sidste
tirsdag i hver måned. Undt. juli og dec.
Kl. 17.00 i Egeris Sognehus.

Forsidebilledet: Motiv fra Egeris Kirkeplads. Foto: Heidi
R. Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Paradis i Egeris – eller noget om at være menighedsrådsmedlem
Egeris sogn er nærmest et lille paradis på jord! Det er ikke at tage munden for
fuld at sige det. Jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg har været præst og mor til skolesøgende børn her i mere end 16 år. Grundlæggende er vores sogn og bydel et
godt, nært og mangfoldigt sted at leve. Her er villakvarterer, blokke og især stadigvæk en rest af landsby, med egen slagter og bager, gode butikstorve og 2
skønne skoler, hvor alle vores unger bliver klogere og øver sig i at være ordentlige mennesker sammen. For slet ikke at tale om ungdomsuddannelserne, KCL og
det store industrikvarter.
Midt i paradiset ligger kirken - hvilket næppe er helt tilfældigt. Lige overfor torvets mylder af mennesker, handel og trafik står Holger Jensens gule murstenskirke og fortæller på sin egen beskedne måde, at her er Guds hus, hvor alle kan
komme i glæde og sorg. Her forkyndes året rundt, at Guds kærlighed har vundet
over menneskenes mørke og død, et sejlivet budskab, som det fortsat ikke er til
at komme udenom, hvad enten man tror på det eller ej.
I kirken er der en del medarbejdere, som oftest er kirkens ansigt udadtil. Men
det er hverken præsterne, vores kirketjenere, organisten, sangeren eller kirkeog kulturmedarbejderen, der skal have opmærksomheden denne gang, selvom
de fortjener det. Denne klumme vil have dig til at tænke på menighedsrådsmedlemmerne. De er kirkens frivillige rygrad, der skaber rammerne for en
levende kirke. De er der af mange forskellige grunde, men alle som én brænder
de for, at Egeris kirke skal være et godt og meningsfyldt sted at gå hen.
I Egeris er og har der altid været en utrolig stor grad af frivillighed. Håndbold,
fodbold, genbrugsbutik og Gammelgaards venneforening, kaffedamer, Dagligstuen og 117 andre ting. At så mange stiller op og tager en tørn, både for interesseorganisationerne og for fællesskabet mellem vidt forskellige mennesker i vores
sogn/bydel, dét er i den grad med til at skabe dette lille paradis.
I år har vi valg til menighedsrådet for en fireårig periode. Måske lyder det af lang
tid, men tro mig – tiden flyver af sted i godt selskab. De næste 1½ år bliver især
en spændende tid, hvor kirken skal bygges om, og vi får mange sjove udfordringer med at lave kirke på en lidt anden måde. Nogle af medlemmerne fra det nuværende råd stiller op igen. Men vi har brug for flere, der har lyst til at skabe gode rammer for en flig af paradis i Egeris. Måske er det dig?

Betty Grønne Ahrenfeldt
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Hvorfor er du med i Egeris menighedsråd?
Jeg har været medlem af menighedsrådet i snart 4 år. Da jeg flyttede til
Egeris i 2011, tænkte jeg, at jeg gerne
ville være aktiv i vores bydel. Jeg ville
gerne bidrage, være en del af lokalsamfundet og lære – ikke isolere mig i
mit eget lille hjørne.
I Egeris menighedsråd har jeg fået
indblik i, hvad der kræves af medlemmer i et menighedsråd. Jeg er formand for kirke- og præstegårdsudvalget, medlem af økonomiudvalget, ombygningsudvalget og festudvalget –
udvalg som hver især udfordrer
medlemmernes kunnen indenfor det
praktiske, kreative, økonomiske og
samarbejdsmæssige.
Det er overraskende, hvor mange
opgaver, der skal løses og udføres.
At være med til at løse menighedsrådets arbejde har været spændende
og udfordrende for mig. Det samme
gælder mødet med mange nye
borgere i vores bydel og at have
indflydelse på beslutningerne.
Mit ønske tilbage i 2011 om at bidrage, være en del af lokalsamfundet og
lære er blevet opfyldt i mit arbejde i
Egeris menighedsråd.

Marianne
Fejerskov

Niels Ole
Jørgensen

Det, som optager mig mest ved menighedsrådsarbejdet, er at følge arbejdet
og udviklingen i menigheden.
Nye tiltag som Ulvetimen synes jeg er
rigtig spændende - at følge med fra
starten og se hvordan det vokser og
bliver en god tradition. Ligesådan med
børnekoret der udover skøn korsang
også giver flere der følger med i livet i
kirken.
Kirkebyggeriet er også en spændende
opgave.
Det har overrasket mig, at menighedsrådet har arbejdsgiverfunktion. Derudover hvor meget menighedsrådet
egentlig har at skulle have sagt, og
hvor stort et ansvar det har.
Det bedste ved at være i menighedsrådet er, at have indflydelse på menighedens vækst og trivsel - at se noget
er en succes. Og så synes jeg godt, vi
kan være stolte over alle de aktiviteter
og spændende ting, som vi har i gang
og i stort omfang lykkes med.
Kirken betyder noget for mig og for
danskerne - det vil jeg gerne være med
til at føre videre.
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Menighedsrådsvalg 2016
Orienteringsmøde 13. september 19.30 i Egeris Kirke
Dit lokale menighedsråd arbejder for at
sikre de bedste rammer for en levende
og relevant folkekirke i dit sogn. Vil du
være en del af din lokale kirkes ledelse?
Så stil op til menighedsrådsvalget 2016
og vær med til at give noget godt videre.
På et orienteringsmøde d. 13. september i Egeris Kirke får du et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver.

Du får også viden om måden, vi organiserer vores arbejde på, og gennemgået
regler for opstilling til menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle, uanset
om du vil stille op eller ej.
FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå
på en kandidatliste. Det er op til dig—og
andre kandidater—at få sammensat listerne.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG.
Menighedsrådet i Egeris Sogn

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Mød Jacob Birkler - tidl. formand for Etisk Råd
Sogneaften torsdag den 8. september kl. 19.30
"Kan man dø for sent?"
Jacob Birkler er forfatter, cand. mag. og ph.d. i filosofi og
psykologi og dertil en fremragende formidler.
Vi skal tage livtag med etikken omkring livets afslutning.
Fri entré, kaffe og kage 20 kr.

Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Søndag den 18. september er det atter tid til at takke for
naturens rige gaver.
Vi holder høstgudstjeneste med smukt pyntet kirke og
efterfølgende kirkefrokost i mødelokalet. Frokosten koster
25 kr., og der er ingen forhåndstilmelding.
Vi glæder os til at se mange til hyggeligt samvær og sang.
Alle er hjertelig velkomne.
Menighedsrådet
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Mød en af Danmarks store fortællere
Torsdag den 6. oktober kl. 19.30. Sogneaften med Ingrid Schrøder-Hansen
Paulus til liv for os
Ingrid Schrøder-Hansen er fortæller, forfatter, tidligere sognepræst og har
blandt andet skrevet en genfortælling af hele Biblen, som er solgt i mange oplag. Vi skal høre hende gøre Paulus levende.
Fri entré, kaffe og kage 20 kr.

7. C, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen

Orgelkoncert med Ian Utke Heilmann
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30
Vi får besøg af Ian Utke Heilmann, som er en meget
erfaren og levende organist. Han vil spille musik af
blandt andre J.S.Bach, nordmanden Sverre Eftestøl og
danskeren Hakon Børresen.

Ian Heilmann (f. 1948) har for nylig bosat sig på Thurø
ved Sydfyn. Siden 2015 har han været organist på Fyn
i Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge kirker. Han
var fra 1986 ansat som 2. organist i Haderslev domsogn og fra 1992 til 2015 som organist i Skagen kirke. I
1987 tog Ian kirkemusikalsk diplomeksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium
som elev af Peter Møller og Jørgen Ernst Hansen. Et års studieorlov i 1997-98
blev anvendt på videregående uddannelse på Musikhögskolan i Göteborg. Han
har i en årrække undervist i orgel på Nordjysk Musikkonservatorium og er medlem af censorkorpset ved de danske musikkonservatorier. Han er tillige uddannet lic. scient. i fysik.
D, Brårup Skole
Alle er 7.velkomne
til aftenens koncert, hvortil der er fri entré. Foto: Poul Hansen
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Højsæson for skilsmisser
Månederne efter sommerferien er statistisk set højsæson for skilsmisser.
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

Babysalmesang
Onsdag den 24. august 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”.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen på mail:
sognehuset@egeriskirke.dk eller tlf. 21 28 36 50

Alle Helgen - vi sørger sammen
Søndag den 6. november kl. 15.00
På Alle Helgens søndag vil vi igen i år bænke os tæt i Egeris Kirke. De, der har
mistet nogen i sognet siden sidste Alle Helgen, inviteres særligt, deres døde
nævnes med navn, men alle er velkomne til en stille og varm stund, hvor vi
bærer med på hinandens sorg og savn.
Der er lys til alle, dem tænder vi i kirken og sætter ved døbefonten, bagefter kan
man tage dem med ud på kirkegården.
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Højskoleformiddage
Fredag den 2/9 kl. 10-11.30
Hvordan skal en kirke se ud? V. Birgitte Kjær
Fredag den 7/10
Udflugt til Holstebro Kunstmuseum. Se herunder.
Fredag den 4/11 kl. 10-11.30
Edvard Grieg. Et portræt af den norske komponist i ord og toner
v. Heidi R. Rasmusen
Kaffe og rundstykker til september og novemberhøjskolen koster 20,-

Højskoleudflugt
Fredag den 7. oktober tager vi på udflugt.
Vi mødes kl. 11.00 (bemærk tidspunktet) i Egeris
Sognehus, hvor Torben Kjær vil stå for en kort
introduktion, og vi spiser en let frokost.
Ca. 12.30 kører vi i bus til Holstebro Kunstmuseum, hvor vi får en rundvisning.
Forventet hjemkomst ca. 16.30.
Pris for turen: 200,- som betales til kirke– og
kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
fra 2/9 og SENEST onsdag den 23. september.
(Tlf. 21 28 36 50 )
Der er begrænset antal pladser.

Ældremøder bliver til ”Sang og seniorliv”
Ældreudvalget i Egeris menighedsråd har længe diskuteret, om vi skulle give
vores arbejde et nyt navn. Efter mange gode snakke er vi blevet enige om, at
ældremøderne fremover ændrer navn til ”Sang og Seniorliv”.
Formen vil blive en lille smule anderledes end tidligere. Vi begynder med at
synge en håndfuld sange og salmer sammen i kirken, og dette ledes som regel
af en af kirkens præster. Derefter er der kaffebord ved kaffedamerne og derefter oplæg, fortælling eller musik ved en foredragsholder udefra. Det er fortsat
den 2. tirsdag i måneden fra september til juni.
På seniorudvalgets vegne
Betty Grønne Ahrenfeldt
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Oversigtskalender
September
2.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

8.

19.30

Sogneaften med Jacob Birkler

13.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv (Ældremøde)

13.

19.30

Informationsmøde om Menighedsrådsvalget

14.

19.30-21.00

Syng-sammen aften

18.

10.00-13.00

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

22.

17.00-21.00

Fest for kirkens frivillige

28.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

29.

17.00-19.00

Ulvetime

6.

19.30

Sogneaften med Ingrid Schrøder-Hansen

7.

11.00-16.00

Højskoleudflugt til Holstebro (Husk tilmelding)

11.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv (Ældremøde)

11.

19.30

Orgelkoncert

25.

19.30-21.00

Syng-sammen-aften

26.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

27.

17.00-19.00

Ulvetime

30.

10.00-11.00

BUSK-gudstjeneste

4.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

4.

20.00-23.00

Natkirke

6.

15.00

Alle Helgen Gudstjeneste

8.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv (Ældremøde)

10.

19.30

Sogneaften med Torben Lassen

Oktober

November

10.+16.+22. 16.30-17.45

Adventskoret øver

24.

17.00-19.00

Ulvetime

30.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste
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Sang og seniorliv (Ældremøder)
Tirsdag den 13. september
Vi får besøg af Ritta Nørgaard fra Sevel, som kommer og fortæller og synger
sammen med os. Ritta er tidligere lærer, kirkesanger i Estvad og Rønbjerg og er
meget lokalkendt. Hun gemmer på mange gode historier. Vi kan glæde os til en
fornøjelig eftermiddag.

Tirsdag den 11. oktober
Vi får besøg af Ole Tang, Skive. Ole Tang har været ansat på Skive Folkeblad
siden 1987. Han vil fortælle historier om ”Lune Jyder fra Ringkøbingegnen.
Tirsdag den 8. november
Som optakt til Egeris Kirkes ombygning vil byarkivar Niels Mortensen fortælle og
vise film om Egeris Kirkes start og historie.

Fest for kirkens frivillige

Torsdag den 22. september kl. 17.00
Vi vil så gerne sige tak til alle de frivillige, der hjælper os på forskellige måder i
kirken. Kaffedamer, ulvetimekøkkenhold, kortanter o.s.v.
Derfor inviterer vi til en festlig aften i Egeris Kirke.
Henrik Rasmussen, mimer, klovn, skuespiller m.v. vil gøre os klogere på, hvad vi
signalerer med vores kropssprog.
Derefter serverer kirkens personale en let middag.
Vi håber at se rigtig mange frivillige denne aften.

Tilmelding til kirke– og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen på mail: sognehuset@egeriskirke.dk eller tlf/sms 21 28 36 50. Senest mandag den 12/9.
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Det tvivlende Europa
Sogneaften torsdag den 10. november 2016
Torben Lassen er gymnasielærer på Skive
Gymnasium, lektor i en række sprog og klassiske
dannelsesfag, og vi skal derfor høre ham trække de
store linjer i vores fælles historie.
Velkommen til et begavet causeri om Europa.
Fri entré, kaffe og kage 20 kr.

Sangglade mennesker søges til…..
ADVENTSKOR
Til årets adventskoncert kan du nu selv få mulighed for at deltage.
Organist Tove Kjær samler en gruppe damer og herrer til årets Adventskor.
Vi øver fire eftermiddage og har generalprøve lige før koncerten
onsdag den 7. december kl. 19.00
Udover Adventskoret medvirker også Egeris Kirkekor.
Vi øver i kirkens store mødelokale og i kirken.
Øvegangene er:
Torsdag den 10.11 kl. 16.30-17.45
Onsdag den 16.11 kl. 16.30-17.45
Tirsdag den 22.11 kl. 16.30-17.45
Torsdag den 01.12 kl. 16.30-17.45
Et enkelt afbud kan der godt blive plads til, men da det er et meget kort forløb
er det vigtigt at kunne komme til tre ud af de fire prøver.
Der er ingen krav om hverken nodelæsning, stemmetype eller korerfaring.
Du skal blot have lyst til at slå ørene ud og synge korsang.
Tilmelding er ikke nødvendig, men jeg hører gerne fra interesserede på
mail: kjaer.tove@gmail.com eller mobil: 2148 3634
Tove Kjær
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Ulvetime
Efterårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19: 29/9, 27/10, 24/11.
Ulvetime er familiehygge og fællesspisning for alle med børn.
Bedsteforældre er også velkomne med deres børnebørn.
Tilmelding til Kirke– og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen
på sognehuset@egeriskirke.dk på Facebook eller
SMS senest mandagen før. (21 28 36 50)
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

Velkommen til Egeris Kirkekor
Egeris Kirke har et velsyngende kirkekor og organist Tove Kjær leder koret.
Koret synger til gudstjenester, koncerter, går luciaoptog og er med til korstævner.
Det er gratis at være med, og der er ingen optagelsesprøve.
Kirkekoret er for børn og unge fra 3. klasse og opefter.
Vi øver onsdag eftermiddag i kirkens lokaler.
Opstart efter ferien er onsdag den 17. august
3.-4. klasse øver kl. 14.50 – 16.00
5.-7. klasse øver kl. 15.20 – 16.30
Ring eller mail til Tove hvis I har interesse og vil vide mere på mobil 2148 3634
eller mail kjaer.tove@gmail.com

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!
Onsdag den 14. september kl. 19.30-21.00
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30-21.00
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BUSK-gudstjeneste. Hvad gi’r du?
Søndag den 30. oktober kl.10.00 har vi BUSKgudstjeneste i Egeris Kirke.
BUSK betyder BØRN-UNGE-SOGNKIRKE, og så er der gudstjeneste for
hele familien.
Egeris FDF medvirker.

Natkirke
Fredag den 23. september i Estvad Kirke og
Fredag den 4. november i Egeris kirke i tidsrummet 20-23
Natkirke er en uformel gudstjeneste, som formes af den enkelte deltager. Det er
kirke både for dig, der er nysgerrig og bare gerne vil opleve aftenstemningen i
kirkerummet, og for den søgende sjæl.
Kirken er åben, og du kan komme og gå, som du vil i aftenens løb, blive 3 minutter eller 3 timer. Der er mulighed for at deltage i nadver og afslutningsandagt kl.
22.30, hvis du har lyst. Der er en præst til stede og til rådighed for samtale hele
aftenen.

Det sker i Estvad-Rønbjerg sogne
Filmaften i kirkeladen i Estvad
v/Torben Kjær og Egon Espersen
Onsdag den 28. september kl. 19.00 og torsdag den 3. november kl. 19.00
Fortælleeftermiddag i kirkeladen i Estvad
Tirsdag den 20. september kl. 14-16. ”Kunst i byen” v/Torben Kjær, Skive. Tirsdag den 22. november kl. 14-16. ”Mit livs sange” v/Birgit Kristensen, Rønbjerg.

Læs mere på: www.estvad-ronbjerg-sogne.dk
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Vil du være med til at hjælpe fattige i Danmark?
En seng at sove i. Et varmt bad. En ven, der lytter. Det er ting, de fleste af os betragter som selvfølgelige. For fattige i Danmark er virkeligheden en anden. De
lever med afsavn. Mange af dem på gaden. Udsatte. Ensomme. Uden alt det, vi
andre tager for givet.
Kirkens Korshær møder fattige mennesker hver dag på vores varmestuer og herberger. Her er kaffe på kanden og overskud til at lytte. Vi oplever, at behovet for
vores diakonale arbejde bliver større, og vi ønsker, at skabe opmærksomhed om
de forhold de mennesker, vi møder, lever med.
Derfor har Kirkens Korshær for første gang landsindsamling den 27. november i
år.
Vær med til at gøre diakonien levende i dit sogn og støt vores arbejde til landsindsamlingen for fattige i Danmark ved at melde dig som indsamler.
I Skive har vi indsamling fra Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Viborgvej.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan være med, kontakt:
Margit Pedersen
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Viborgvej 11, Tlf 9752 6213 eller Kaj Nielsen,
Kirkens Korshærs Lysstøberi, Skive på tlf: 2125 5846.

Sæt X i kalenderen
Onsdag den 7/12

Julekoncert med Egeris Kirkekor og Adventskoret

Lørdag den 10/12 Julekoncert med Basix.
Billetsalget er i gang. Pris 150,basixbillet@gmail.com eller sms 20 27 34 48
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Døbte

Begravede/bisatte
24.05.2016
27.05.2016
07.06.2016
17.06.2016
23.06.2016
25.06.2016
28.06.2016
16.07.2016
20.07.2016
26.07.2016
27.07.2016
29.07.2016
30.07.2016
05.08.2016
05.08.2016
13.08.2016

Niels Aage Hansen
Ulla Nielsen
Kaj Ove Risgaard
Svend Erik Madsen
Lis Laigaard
Steffen Rømer Andersen
John Lemvig Nors
Henning Emil Hald
Anders Hansen Christensen
Birger Hangaard Vendelbo
Evald Eickhardt Sørensen
Tristian
Marie Kirstine Kristiansen
Karen Grundvad Bach
Henning Nielsen
Evy Louise Larsen

15.05.2016
22.05.2016
29.05.2016
19.06.2016
26.06.2016
26.06.2016
03.07.2016
17.07.2016
06.08.2016
07.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016
14.08.2016

Anna Køjborg Toft
August Winther Kanstrup
Isabella Maria Svendsen
Felix Peter Møller Torpe
Andreas Ølgaard Kongsted
Emily Melia Bundgaard
Mynte Josephine Larsen
Josephine Irene Bay
Kristensen
Birk Aanestad Godiksen
Clara Sofia Bruun Olsen
Clara Mørup Nørreby
Emilie Lindhard Immersen
Frida Overgaard Wiberg
Liv Overgaard Wiberg

Viede/kirkeligt velsignede:
23.07.2016
06.08.2016

Anja Maria Larsen og Allan René Larsen
Jane Aanestad Godiksen og Olav Aanestad
Godiksen

Gudstjenestekalender
Søndag d. 4. september 15.s.e.trin.
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d.11. september 16.s.e.trin.
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 18. september 17.s.e.trin.
10.00 Egeris Birgitte Kjær
Høstgudstjeneste med kirkekor
Fredag d. 23. september Estvad Kirke
20 – 23 Natkirke Anita Engberg

Søndag d. 30. oktober 23.s.e.trin.
10.00 Birgitte Kjær
BUSK-gudstjeneste
Kirkekoret medvirker

Fredag d.4. november Egeris Kirke
20 – 23 Anita Engberg
Natkirke
Søndag d. 6. november Alle Helgens dag
10.00 Birgitte Kjær
16.00 Alle tre præster medvirker

Søndag d. 25. september 18.s.e.trin.
10.00 Betty Ahrenfeldt

Onsdag d. 9. november Rønbjerg Kirke
17.00 Birgitte Kjær
Stilletid i Rønbjerg

Onsdag d. 28. september
17.00 Birgitte Kjær
Musikgudstjeneste
Kirkekoret medvirker

Søndag d. 13. november 25.s.e.trin.
10.00 Anita Engberg
Kirkekoret medvirker

Søndag d. 2. oktober 19.s.e.trin.
10.00 Birgitte Kjær
Kirkekoret medvirker

Søndag d. 20. november Sidste s. i kirkeåret
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 9. oktober 20.s.e.trin.
10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 27. november 1. s. i advent
10.00 Betty Ahrenfeldt

Onsdag d. 12. oktober Rønbjerg Kirke
17.00 Betty Ahrenfeldt
Stilletid i Rønbjerg

Onsdag d. 30. november
17.00 Anita Engberg
Musikgudstjeneste

Søndag d. 16. oktober 21.s.trin.
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 23. oktober 22.s.e.trin.
10.00 Betty Ahrenfeldt
Onsdag d. 26. oktober
17.00 Betty Ahrenfeldt
Musikgudstjeneste

