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Kirkefrokost og menighedsmøde



Sogneaften med Jeppe Søe



Sangaften med Erling Lindgren
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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
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen,
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. 16.30 i Egeris Sognehus.

Forsidebilledet: Motiv fra byggeriet af Egeris Ny Kirke.
Foto: Heidi R. Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Mød Steen på seks år. Han er klatret højt op i et træ for at blive usynlig for sin
mor. Hun har nemlig god grund til at være sur på ham, og han ved det. Han og
hans bedste ven, stoftigeren Stoffer, har beskadiget mors og fars bil og pådraget
sig den uoverkommelige gæld af mindst 7,50kr (!), eller hvad en ny bil nu koster.
Steen ser ingen anden udvej end at stikke af. Først ind i skoven og så op i et træ,
da de hører noget komme bragende igennem buskadset. En bjørn, måske?
Værre: Det er mor! Der sidder de nu, fundet af mor og uden yderligere flugtveje.
Afsløret og fuldkommen synlige selv oppe i træet.
Og så sker det uventede: mor er slet ikke optaget af Steens forbrydelse, skyld og
gæld. Hun er optaget af, om han er kommet noget til. Hun er optaget af hans liv
og velbefindende. Hun er først og fremmest glad for at finde ham i god behold.
”Kom bare ned”, siger hun, og rækker hænderne frem - underforstået: ”Spring
ud. Jeg skal nok gribe dig!” Men inden han tør tage springet, er der lige én ting,
Steen må have vished for: ”Sig først at du elsker mig!”
- ”Sig først, at du elsker mig!”. Når bare jeg ved det, så tør jeg tro, at du ikke bare
holder hænderne fremme på skrømt, men virkelig griber mig.
- ”Sig først, at du elsker mig!”. Når bare jeg ved det, så tør jeg tro, at der er andet
og mere, der binder os sammen, end at være perfekt. Så tør jeg komme til dig,
som jeg er. Så kan jeg holde ud at vide, at jeg har fejlet.
- ”Sig først, at du elsker mig!”. Når bare jeg ved det, så tør jeg tro, at jeg ikke har
ødelagt alt imellem os, og at livet bliver godt igen.
Der er næsten ikke den frygt, vi ikke kan overvinde i forhold til livet og døden og
hinanden, når bare vi ved, at vi er elsket. Når vi tænker efter, er der ufatteligt
meget af vores liv, der er styret af angsten for ikke at være elsket, eller for at vi
mister kærligheden, hvis vi gør noget forkert. Det kan gøre os bange, både for at
leve og for at dø.
Det er ikke os alle, der er lige så heldige som Steen at have en mor, der kan sige
det til os. Det er ikke os alle, der midt i vores skam og skyld har modet til at insistere på at få vores velsignelse.
Men hører du det ikke andre steder, så hør det her: Du er elsket.
Og går du og gemmer dig for verden og gør alt, hvad du kan for at skjule din
skam og din skyld, så vær ikke bange for at være synlig som skyldig for Gud. Din
skyld ér tilgivet, og han er med dig alle dage. Ja, Han vil gå til verdens ende, lade
sig hejse højt op på et kors, og stige dybt ned i dødens rige for at kalde os ud af
de høje træer, vi er klatret op i, i vores liv, og op af de dybeste grave.
Jeg siger dig: ”Du er elsket”. Sig det endelig videre.
(Historien om Steen og Stoffer kan ses og læses i sin fulde længde i ”Steen og
Stoffer 6 - En tiger for meget” af Bill Watterson)
Anita Engberg
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Nyt fra menighedsrådet
En ny hverdag omkring de kirkelige aktiviteter i Egeris sogn har indfundet sig!
Det skyldes vores dygtige personale og at I, som benytter sognets kirkelige handlinger og aktiviteter, har taget så godt imod de muligheder, der er omkring det
kirkelige liv i byggeperioden indtil maj 2018.
Personalet har taget det som en udfordring, at de skal flytte aktiviteter og "ting
og sager", mellem Sognehuset og foreningsbygningen med kirkesalen til højre
for byggepladsen.
Altid mødes vi med et venligt smil af ALLE de ansatte!
Vi hører fra mange af jer, at I synes det er et fint sted at holde gudstjeneste i
Kirkesalen. Der er allerede foretaget en del begravelser og bisættelser fra Kirkesalen. Det er selvfølgelig stadig muligt at vælge en "rigtig kirke" til handlingerne.
En stor tak skal lyde til de frivillige, som hjælper ved gudstjenesterne ved at dele
salmebøger ud, læser ind- og udgangsbøn og deler brød ud ved nadveren.
Menighedsrådet og de ansatte har været på studietur, hvor vejen gik forbi Gullestrup og Dybkær kirker. Vi fik en rundvisning og hørte om deres byggeproces.
Det egentlige formål var at prøvesidde deres kirkebænke. Vi synes ,man sidder
bedst i kirkebænkene i Dybkær.
Den 26. august havde Egeris menighedsråd og personale VISIONSDAG. I
skrivende stund er dagen selvsagt ikke afholdt, men det vender vi tilbage til i det
næste nummer af kirkebladet.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

Anderledes gudstjenester - anderledes kirke
Vi inviterer indenfor i kirkerummene til anderledes gudstjenester – anderledes
kirke hver måned:
Musikgudstjenester sidste onsdag om måneden kl. 17 – 17.30. Musik og ord til
eftertanke
Stilletid i Rønbjerg tredje onsdag i okt. og nov. kl. 17 – 17.30 Meditativ tid til ro
og fordybelse
Natkirke i Egeris og Estvad på skift første fredag om måneden kl. 20 – 23
Åbent hus med dæmpet lys, stille musik og uden en fast dagsorden. Kom og gå,
som du vil i aftenens løb. Kl. 22.30 er der nadverandagt for dem, der har lyst til
at deltage. Der er en præst til stede og til rådighed for samtale hele aftenen.
Der er natkirke ca. 10 gange om året på skift i Estvad kirke og kirkesalen i
Egeris.
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Høstgudstjeneste, kirkefrokost og menighedsmøde
Søndag den 3. september
Høstgudstjeneste kl. 10.15 ved Birgitte Kjær
Kirkefrokost ca. kl. 11.30 i Sognehuset
Menighedsmøde ca. kl. 12.30
Menighedsrådet vil fortælle om året der er gået, om
økonomien og om renoveringen af kirken.
Alle inviteres til at deltage i den del, man har tid og lyst til.
Frokosten koster 25 kr. Der er ingen tilmelding
Egeris menighedsråd

De 3 fløjter spiller klassiske perler
Tirsdag den 19. september kl.19.30
Egeris kirkesal danner tirsdag aften rammen om en koncert, der præsenterer
Steve Dobrogosz’ inspirerende fortolkninger af nogle af den klassiske musiks
mest elskede temaer. Arrangementerne er eksklusivt arrangeret direkte til den
succesfulde fløjtetrio ”De 3 Fløjter” med Birgit Sofia Kjær på alt- tværfløjte, Birgitte Farsø Moos på den sjældne og imponerende bas-tværfløjte og Susanne
Klausen på tværfløjte og piccolo.
Trioens særkende er netop kombinationen af de forskellige tværfløjtetyper, der
tilsammen åbner for et nærværende og sanseligt rum. De dybe fløjlsbløde toner
fra basfløjten blander sig med den varme klang fra altfløjten og øverst fletter den
lyse fløjte sine sprøde triller ind i musikken.
Koncertprogrammets klassiske perler består af arrangementer af Griegs Peer
Gynt suite, J.S Bach h-mol suite, Beethoven suite, Mozarts Tryllefløjten, og den
meget smukke og stemningsfulde Pigen med Hørhåret af Debussy . Med de forskellige fløjtetyper i sving har De 3 fløjters hus-arrangør Steve Dobrogosz skabt
nogle eventyrlige arrangementer, der sætter de kendte klassikere i et nyt legende lys.
De 3 Fløjter gør meget ud af at præsentere værkerne i en levende, humoristisk
og hjertelig atmosfære – ofte med lidt skæve, sjove, smukke eller underfundige
historier om komponisterne.
”For os er det afgørende, at præsentere den klassiske
musik på en nærværende og levende måde, vi brænder
for at nå ud til et så bredt publikum som muligt. At give
publikum et åndehul med en stemningsfud koncert er
en del af vores opgave” slutter De 3 Fløjter
Der er fri entré til koncerten, og alle er meget velkomne!
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PREP
Kommunikationskursus for par
PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om
gruppearbejde eller traditionel parterapi.
På PREP-kurset arbejder man kun med sin
partner og behøver ikke indvie andre i ens
private forhold. PREP-kurserne er uafhængige af religion og politik og udbydes i
mange lande.

Foto:
Hansen der
PREP er for par i alle aldre
ogPoul
livsfaser,
ønsker at arbejde med deres parforhold. Som
nyetableret par kan man få inspiration til at
skabe gode kommunikationsvaner. Par, der
har levet sammen i længere tid, kan få hjælp
til at bryde dårlige mønstre eller få inspiration til at udvikle det gode i deres forhold.

Læs mere på kirkernes hjemmesider
Sted Skive Sognegaard, Reberbanen 19, 7800 Skive.
Tid
Lørdag d. 23. september kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 14. oktober kl. 9.00 - 17.00.
Pris 800 kr. pr. par, inkl. forplejning begge dage.
Spørgsmål og tilmelding til Ole Dahl,
mobil: 20 25 96 33 mail: ole.dahl.skive@gmail.com

Arrangeres af Skive, Resen og
Egeris sogne

Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden.
7. D, Brårup Skole Mattias Stølen Due, leder af Center for FamilieudviklingFoto: Poul Hansen
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Babysalmesang
Onsdag den 30. 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 og er ca. 12 gange.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen

Kreative aftener
I sommeren 2018 bliver der igen afholdt kirkemarked ved Egeris Kirke. Det arrangeres af Egeris sogn og Danmission. Til kreativ aften vil vi lave gevinster, som
kan sælges eller bruges til kirkemarkedet, samtidig med at vi hygger os sammen
og drikker en kop kaffe. Vi har ”hyret” nogle kreative mennesker, som vil give os
ideer og sætte os i gang med fremstilling af gevinster. Alle som har lyst til at være med i et hyggeligt fællesskab er velkomne.
Vi mødes mandag den 25. september og mandag den 6. november. Tidspunktet
for begge aftner er kl.
19.00 i Sognehuset.
Tilmelding er ikke nødvendig men kan gives
til Kirke- og kulturmedarbejderen.

Mændenes Mødested - for alle mænd 65+
Vi mødes i Egeris Sognehus hver anden tirsdag i ulige uger kl. 9.30-11.30
12/9 Gåtur på Mosestien ved Stubbergård Sø. Vi mødes i Sognehuset.
26/9 Spil – gåtur – hygge
10/10 Fortælling om en dansk ingeniør som tog til Rusland for 100 år siden
24/10 Spil – gåtur – hygge
7/11 Vi besøger modeljernbaneklubben ”Drejeskiven”. Vi mødes i sognehuset.
21/11 Spil – gåtur - hygge
5/12 Julefrokost og pakkeleg kl.12.00
Der serveres kaffe/te og rundstykker – pris 20 kr.
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Højskoleformiddage
Fredag den 1. september kl. 10-11.30
Kvinder, mænd og slaver i Pompeji – eller noget om et moderne menneskesyn
v. Birgitte Kjær

Fredag den 6. oktober
Udflugt: Se herunder.

Fredag den 3. november kl. 10-11.30
En slægtsforskningsrejse på sporet af en dansk ingeniør i begyndelsen af 1900tallet. v. Heidi R. Rasmusen
Kaffe og rundstykker til september og november-højskolen koster 20,-

Højskoleudflugt
Fredag den 6. oktober tager vi på udflugt til Museet for
religiøs kunst og ser deres aktuelle udstilling:
”Billedstorm”. Vi mødes kl. 11.00 (bemærk tidspunktet) i
Egeris Sognehus, hvor vi får et lille oplæg og spiser en let
frokost. Ca. 12.30 kører vi i bus til Lemvig. Forventet hjemkomst ca. 16.30.
Pris for turen: 200,- som betales til kirke– og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen fra 2/9 og
SENEST tirsdag den 26. september.
(Tlf. 21 28 36 50 ) Der er begrænset antal pladser.

Sogneaften med Jeppe Søe
Torsdag den 21. september kl. 19.30
Teknik og eksperter har overtaget magten fra folkelivet. Ord
fra avisforsider og TV’ets eksperter bliver vores egne og pludselig har vi glemt os selv. Vi er blevet selvvalgte, døde dørmåtter, som byder livet velkommen, men lader verden træde
på os på vej ind . Vores videnssamfund er en gave, men kun
hvis vi ved, hvad der er viden, og hvad der er skrot. Hvis vi
ikke lærer at skelne, bliver ”vor egen sikre viden” til en trussel i tiden. Journalist Jeppe Søe forsøger at vække ”en Adam
i os alle” - det oprindelige menneske, der både havde jordforbindelse, livsforståelse og hjertekontakt. Foredraget virker
som genoplivning med ”mund til mund” metoden.
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Oversigtskalender
September

Oktober

November

1.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

3.
6.

Ca. 11.30
19.30-21.00

Kirkefrokost og Menighedsmøde
Syng-sammen aften

12.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

12.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv (Ældremøde)

19.

19.30

Koncert med ”De tre fløjter”

21.

19.30

Sogneaften med Jeppe Søe

25.

19.00

Kreativ aften

26.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

27.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

28.

17.00-19.00

Ulvetime

6.

11.00-16.00

Højskoleudflugt til Lemvig (Husk tilmelding)

10.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

10.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv (Ældremøde)

12.

19.30-21.00

Syng-sammen-aften

24.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

25.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

25.

19.30-21.00

Sangaften med Erling Lindgren

26.

17.00-19.00

Ulvetime

3.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

3.

20.00-23.00

Natkirke

5.

15.00

Alle Helgen Gudstjeneste

6.

19.00

Kreativ aften

7.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

14.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv (Ældremøde)

21.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

9.14.22.28. 16.30-17.45

Adventskoret øver

29.

17.00-17.30

Musikgudstjeneste

30.

17.00-19.00

Ulvetime
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Sang og seniorliv
Tirsdag den 12. september
Vi tager med ”Far og søn på cykel i Indisk Himalaya”. Poul Grønne fra Viborg vil
fortælle om turen.

Tirsdag den 10. oktober
Efter kaffen handler det om ”Luther og os”. Luthers liv og betydning som fortælling og quiz ved Betty Ahrenfeldt

Tirsdag den 14. november
Peter Thomsen fra Hinnerup kommer efter kaffen med en musikalsk fortælling—
”A tow hende mæ æ mellemste inwalidepension”.
Alle dage er 14.30-16.30

Sangaften med Erling Lindgren
Onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Egeris kirkesal
Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen
”Der er grøde i sang- og salmeskrivningen for tiden, og inden for de sidste 20-30
år er der dukket en imponerende samling af nye sange og salmer op. Sammen
med de ”gode gamle” udgør de en imponerende sangskat, som vi her i landet
kan være stolte af – og heldigvis er rigtig mange af disse repræsenteret i Højskolesangbogen. Vi vil tage på en rundtur i denne fantastiske bog, snuse til både nyt
og gammelt, give tekster og melodier et par ord med på vejen – og så vil vi naturligvis synge sangene! Og der vil nok også dukke et par sange op, som jeg selv
har haft udfordringen og fornøjelsen at forsyne med melodi.”
Erling Lindgren (1951) er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Fra 1991 til 2016 var
han organist ved Lemvig kirke. Derudover har han haft stor undervisningsvirksomhed. I november 2016 gik Erling Lindgren på pension, men han er stadig
aktiv som orgelsolist, jazzpianist, korinstruktør, gæstelærer og foredragsholder;
endvidere som komponist, især af folkelige
og kirkelige sange. Han er repræsenteret
med 12 melodier i den nye Højskolesangbog og er ligeledes rigt repræsenteret i en
lang række nyere salmesamlinger. Derudover flere bestillingsværker, især inden for
kirkemusikken.
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VOK - Viden Om Kristendom
Reformationen - en duel på ord i Skive sognegård
Torsdag 9. november kl. 19:30
VOK – Viden Om Kristendom
Vi har hørt, der skete store ting på reformationstiden – hverken Danmark eller
Europa eller kirken var det samme bagefter. Men hvad var det dog, der skete?
Ja, hvorfor ikke spørge dem, der oplevede det selv? VOK har derfor inviteret
en katolsk biskop af den gamle skole, Jens Andersen Beldenak (ukendt fødeår)
en reform-katolik, Poul Helgesen (født ca. 1485)
de to lutherske rebeller, Hans Tausen (født 1494) og Peder Palladius (født
1503)
en ordstyrer (født 1985)
Ordstyreren får sin sag for, thi duellen mellem de fire kamphaner kan kun blive
hård. For dem alle var det en hjertesag, hvad reformationen gjorde ved kirken og
menneskene – men enige var de ikke. Kom og hør!

Sangglade mennesker søges til…..
ADVENTSKOR
Til årets adventskoncert i Egeris kirkesal kan du 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 6. december kl. 19.00.
Udover Adventskoret medvirker også Egeris Kirkekor.
Vi øver i Egeris kirkesal i KFUM&K huset, Kirke Allé 115.
Øvegangene er:
Torsdag den 09.11 kl. 16.30-17.45
Tirsdag den 14.11 kl. 16.30-17.45
Onsdag den 22.11 kl. 16.30-17.45
Tirsdag den 28.11 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
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Ulvetime
Efterårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19: 28/9, 26/10, 30/11.
Ulvetime er familiehygge og fællesspisning for alle med børn.
Bedsteforældre er også velkomne med deres børnebørn.
Vi mødes kl. 17.00 i Egeris Kirkesal og siger farvel og tak
senest kl. 19.00.
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 25,- børn er gratis.
Se vores opslag på Facebook og hjemmesiden.

Her er Jack, og her er Hans Jørn Østerby, og de er
ikke kedelige. Kom og mød dem til ulvetime-aften i
Kirkesalen torsdag d. 28. september kl.17.00.
Ulvetimen arrangeres i samarbejde med Skive KFUM og
KFUK .

Kunstudstilling i Sognehuset
Sognehuset vil i efteråret være ramme om en
lille udstilling af malerier og collager af Ingrid
Houen, som er lokal kunstner fra Egeris. Udstillingen hedder ”The Golden Bough” – den gyldne
gren – og handler om myter og ritualer vedrørende korn og frugtbarhedskult. Titlen ”The Golden
Bough” er en reference til bogen af samme navn
skrevet af J.G. Frazer. En god høst har altid været et spørgsmål om velstand eller nød – liv eller
død. Den eksistentielle livscyklus, menneskets
grundvilkår (forandring, udvikling, afvikling) er
inspiration til værkerne.
Sognehuset er åbent til hverdag i dagtimerne.
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BUSK - Børn Unge Sogn Kirke
Familiegudstjeneste søndag d. 29. oktober kl. 10.15.
Egeris FDF medvirker, og alle er velkomne til en festlig
gudstjeneste i reformationens tegn.

Alle Helgen - vi bærer sorgen - sammen!
Søndag den 5. november kl. 15.00.
På Alle Helgens søndag d. 5. november kl. 15.00 vil vi bænke os i kirkesalen.
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. Det er sognets eneste gudstjeneste denne dag, da der er bispevisitats i Estvad om formiddagen.

”Luthers Käthe - et skuespil om reformationen”
Torsdag den 23. november kl. 19.30 i Resen Kirke
Dette er historien om en kvinde, der som ganske ung nonne modigt begiver sig
ud i en ukendt verden og vokser med de krav, hun møder som Luthers hustru,
som moder og ikke mindst som den, der styrer hus og en husholdning, der giver
økonomiske udfordringer. Katharina von Bora er ikke nogen hvem som helst,
men en smuk, begavet kvinde, der med opfindsomhed og styrke står for det
Lutherske hus. At se reformationen og Martin Luther gennem en kvindes øjne er
det bærende i monologen, der også lader ane, hvilken vidtrækkende betydning
reformationen fik tværs over landegrænser,
over århundreder og ind i vores tid.
Medvirkende:
Skuespiller: Merete Arnstrøm
Dramatiker: Simone Isabel Nørgaard
Instruktør: Mogens Pedersen

Arrangeret af menighedsrådene i Skive – alle
er hjerteligt velkomne. Der er gratis adgang.
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Det sker i Estvad-Rønbjerg
Beboerne i Egeris sogn er også meget velkomne til at deltage i de aktiviteter, der
foregår i Estvad-Rønbjerg. Nedenstående finder I en kort oversigt over mulighederne. Yderligere information og opdateringer kan findes på www.sogn.dk (søg
på Estvad eller Rønbjerg) samt i Rønbjerg Xpressen, som kan hentes i sognehuset i Egeris, eller kontakt sognepræst Anita Engberg.
Fortælleeftermiddag: Onsdag kl. 14-16 d. 04. okt og 22. nov
Filmaften: Kl. 19 torsdag d. 28. sep og mandag d. 06. nov
Prædikenværksted: Kl. 9-10 d. 14. sep, 21. sep, 05. okt, 12. okt, 27 okt, 03.
nov, 17. nov, 24. nov og kl. 9-11 d. 01. dec
Foredrag: ”Kirken på landet” v/biskop Henrik Stubkjær. Rønbjerg Forsamlingshus onsdag d. 11. oktober kl. 19.00

Egeris Kirke i 2018
Byggeriet går planmæssigt. Her i august måned begynder vi at se, hvor stor og
flot og smuk Egeris Kirke bliver. Rejsegildet er afholdt i august, og snart vil kirken
få tag på, og vi kan begynde udtørringen af murværket.
Egeris Kirke er på Facebook. Her vil der løbende blive informeret med billeder
om kirkebyggeriet.
Vi skal have en ny døbefont. Menighedsrådet ønsker, at den udformes af en
kunstner i samarbejde med arkitekten. Vi har ikke budgetteret med en så stor
udgift (ca. 200.000), derfor sættes en indsamling i gang, ”sognets gave til kirken”. Vi vil også prøve at søge fondsmidler. Vi forventer, at få et konkret projektforslag klar til præsentation til menighedsmødet søndag den 3. september.
Jens Pedersen, formand for byggeudvalget

Syng Sammen aftener
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret!
Sangaftenerne finder sted i Egeris kirkesal i det nye KFUM&K hus
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 6. september kl. 19.30-21.00 i Egeris Kirkesal
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30-21.00 i Egeris Kirkesal
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte
05.05.2017 Ellen Vestergaard Andersen
19.05.2017 Tove Husted
24.05.2017 Juliane Frøslev Kjær
02.06.2017 Ole Hviid Sørensen
08.06.2017 Poula Aachmann Hald
17.06.2017 Frede Torpe
27.06.2017 Irma Christoffersen
05.07.2017 Karla Andersen
13.07.2017 Jørgen Dahl
Døbte
20.07.2017 Hans Hørning
16.06.2017 Johanne Vium Gyldenløve
20.07.2017 Preben Ramsdahl
04.06.2017 Magnus Kjærulff Søndergaard
21.07.2017 Orpha Pedersen
26.07.2017 Metha Riisgaard Laustsen 04.06.2017 Mynthe Lysdal Bødker Hjorth
29.07.2017 Kjeld Hangaard Vendelbo 12.08.2017 Johanne Anemone Boller Nielsen
01.08.2017 Aage Raun Børsting
01.08.2017 Harry Handberg Iversen
05.08.2017 Dagny Østergaard Pedersen
08.08.2017 Edith Villadsen
08.08.2017 Ida Ragna Rasmussen

Viede/kirkeligt velsignede:
20.05.2017 Pia Luxhøj Jensen og Jan Toft
08.07.2017 Mette Schøning Hougaard Skou og
Torben Øster Skou

Sæt X i kalenderen
Onsdag den 6/12 Julekoncert med Egeris Kirkekor og Adventskoret

Gudstjenestekalender
Søndag d. 3. september 12. s. efter trinitatis
Høstgudstjeneste og menighedsmøde
10.15 Birgitte Kjær

Søndag d. 12. november 22. s. efter trinitatis
10.15 Birgitte Kjær

Søndag d. 10. september 13. s. efter trinitatis
9.00 Betty Ahrenfeldt

Onsdag d. 15. november Rønbjerg
Stilletid i Rønbjerg
17.00 Anita Engberg

Søndag d. 17. september 14. s. efter trinitatis
10.15 Birgitte Kjær

Søndag d. 19. november 23. s. efter trinitatis
10.15 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 24. september 15. s. efter trinitatis
10.15 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 26. november Sidste s. i kirkeåret
10.15 Birgitte Kjær

Onsdag d. 27. september
Musikgudstjeneste
17.00 Birgitte Kjær

Onsdag d. 29. november
Musikgudstjeneste
17.00 Anita Engberg

Søndag d. 1. oktober 16. s. efter trinitatis
10.15 Birgitte Kjær

Fredag d. 1. december Estvad
Natkirke
20 – 23 Anita Engberg

Fredag d. 6. oktober Estvad
Natkirke
20 – 23 Anita Engberg
Søndag d. 8. oktober 17. s. efter trinitatis
10.15 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 15. oktober 18. s. efter trinitatis
10.15 Egeris Anita Engberg
Onsdag d. 18. oktober Rønbjerg
Stilletid i Rønbjerg
17.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 22. oktober 19. s. efter trinitatis
10.15 Betty Ahrenfeldt
Onsdag d. 25. oktober
Musikgudstjeneste
17.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 29. oktober 20. s. efter trinitatis
BUSK-gudstjeneste
10.15 Birgitte Kjær
Fredag d. 3. november Egeris
Natkirke
20 – 23 Anita Engberg

Søndag d. 5 november Alle helgens dag
15.00 Birgitte Kjær

