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Koncert med ”Tyve dansende fingre”
Adventskor for alle sangglade
Radiotransmission fra BUSK-gudstjeneste
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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 30 35 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
Kirkegårdskontoret,
Træffes efter aftale. Tlf. 21 24 36 02 /
kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
bkrk@km.dk Mandag fri.
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Claus Muld, konstitueret sognepræst
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige
Tlf. Tlf. 40 37 34 28. Mandag fri.
16-18
Heidi Reigstad Rasmussen, kirke–
og kulturmedarbejder (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 21 28 36 50
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. Tlf. 40 37 34 28

Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 39 39

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

Kirketaxa. Bestilling på
97 52 47 00 eller 70 25 25 25

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

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 4/11
Forsidebilledet: Kirkegårdsvandring 2012
Foto: Heidi R. Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Skam dig ikke over at være menneske, vær stolt!
Hvis man spørger mennesker, hvad de frygter mest, har undersøgelser vist,
at det ikke er sygdom, overfald, ulykke, krig eller terror. Øverst på listen er:
frygten for ikke at være god nok. Og næstøverst er: ikke at være elsket! Og
det passer jo desværre godt med, at stress, udbrændthed og depression er
blevet folkesygdomme. Vi driver os selv alt for langt ud og overhører kroppens signaler i kampen for at opnå anerkendelse og i ængstelse for ikke at
leve op til de krav, vi selv og andre stiller.
Ikke god nok, ikke at være elsket…! Kristendommens kernebudskab er, at
du er god nok, at du er elsket. Sådan er evangeliet: Gud rækker ud mod
os, sådan som vi er, vedkender sig os som sine elskede dyrebare børn. Vi
får i dåben status af arvinger til en dyrebar formue, intet mindre. Ufuldkommenhed er naturligvis samtidig et gådefuldt vilkår ved at være menneske.
Vi pådrager os skyld, mørket sænker sig igen og igen. Men mørket er dømt
til nederlag, lyset skinner i mørket, og mørket griber det ikke!
Men der har i megen kristendom været tradition for at fremhæve menneskets ringhed. For at give Gud anerkendelse følte man måske, at man måtte betone menneskets syndighed og dets fjernhed – for ikke at sige fjendskab – i forhold til Gud. Som om man kunne tale Gud op ved at tale mennesket ned. Men så bliver mennesket betragtet som bygget forkert fra begyndelsen. Det er ikke det, Bibelen fortæller os. Og så får begrebet dom
klang af fordømmelse i stedet for det, ordet betyder i denne sammenhæng, nemlig afgørelse. Afgørelse er, at man i tillid tager imod dåbens gave og lever i lyset af den. Så dom bliver her noget glædeligt.
Og behøver man virkelig fremstille mennesket så dårligt for at fastholde et
gudsbillede, hvor Gud lader lys og kærlighed strømme til enhver? Hvis man
vil tale godt om Gud, skal man så helst tale dårligt om mennesket?
Præsten og digteren Grundtvig var ikke
så optaget af modsætningsforholdet mellem Gud og menneske. Han var mere
interesseret i det, som – trods syndefaldet i ethvert menneskes liv hver dag –
viser vores slægtsskab med Gud.
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Tanker om tro - fortsat
Det er for Grundtvig skabelsen af mennesket i Guds billede, der er det allervigtigste, og som er det første, der skal siges - og det sidste! Den forbindelse betyder, at der i mennesket er nedlagt en dyb længsel efter Gud. Faldet
– syndefaldet – ødelægger ikke den gudbilledlighed, så slægtskabet mellem Gud og menneske består – på trods.
Og derfor er det at være menneske at være på vej tilbage, på vej mod en
heling. Det er at kunne fornyes, at kunne vokse i kærlighed.
At være menneske er at leve i et mulighedsfyldt og håbefuldt spændingsfelt
mellem at give og tjene på den ene side og så at fejle og svigte på den anden, men at vi under alle omstændigheder er tildelt en plads i rydningen i
skoven, hvor lyset rammer os livgivende. Skam dig ikke over at være menneske, vær stolt! De ord kommer fra et dejligt digt, som jeg kom til at tænke
på, da jeg i sommer havde den store fornøjelse at liste ind under buerne i
den fineste katedral i verden, La Sagrada Familia i Barcelona.
Romanske buer
Inde i den vældige romanske kirke stod turisterne tæt i halvmørket.
Hvælving gabende bag hvælving og intet overblik.
Nogle lysflammer blafrede.
En engel uden ansigt omfavnede mig
og hviskede gennem hele kroppen:
”Skam dig ikke over at du er menneske, vær stolt!
Inde i dig åbner hvælving sig bag hvælving i det uendelige.
Du bliver aldrig færdig, og det er som det skal være.”
Jeg var blind af tårer
og blev skubbet ud på den solsydende piazza
sammen med Mr og Mrs Jones, hr. Tanaka og Signora Sabatini
og inde i dem alle åbnede hvælving sig bag hvælving i det uendelige.
Tomas Tranströmer, Samlede digte, 1997

Sognepræst Birgitte Kjær
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Høstgudstjeneste, kirkefrokost og menighedsmøde
Så er det atter tid til at takke for naturens rige gaver.
Søndag den 7. september holder vi høstgudstjeneste
med smukt pyntet kirke og korsang 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.
Menighedsmødet ligger i forlængelse af frokosten. Der
bliver kort fortalt om året, der gik, og hvad vi går og
arbejder med omkring kirken. Alle er hjertelig velkomne.
Menighedsrådet

Syng-sammen aftener i efteråret
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret!
Vi vil gentage forårets succes og indbyde til to Syng-Sammen aftener i Egeris
Kirke, hvor alle er meget velkomne. 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 17. september
Torsdag den 30. oktober

kl. 19.30-21.00
kl. 19.30-21.00 (Spil Dansk dagen!)

International gudstjeneste
FN dagen - fredag d. 24. oktober kl. 16-18 - er der international gudstjeneste på
Skive Bibliotek.
Formålet med gudstjenesten er at bygge bro mellem folkekirken og de kristne
nydanskere. At fejre gudstjeneste sammen og nedtone det, der adskiller os.
Gudstjenesten vil komme til at indeholde tekstlæsning og bøn samt sang og musik fra de forskellige traditioner, der vil være repræsenteret ved gudstjenesten.
Hovedsproget bliver dansk, men med indslag af andre sprog med oversættelse
til dansk.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning, så der bliver lejlighed til at snakke
sammen.
Arrangørerne er en kreds af præster og folkekirkemedlemmer omkring Skive.

Side 6

Fortælleaften onsdag den 8. oktober
Kom og mød vores lokale fortællere Ruth Dein
og Else Christensen, begge bosiddende i Brårup.
Gennem mange år har de begge været optaget
af den mundtlige fortælling.
De er med i fortællegruppen Vestjyllands Fortællere.
Denne aften byder på en blandet buket af fortællinger med legender, myter og eventyr.
Det er onsdag den 8. oktober kl. 19.00, og der
der fri entré.

BUSK-gudstjeneste med radiotransmission
BUSK-gudstjeneste - nu med radiotransmission, kirkekor og kirketrio
Søndag d. 26. oktober kl. 10.00 er der
traditionen tro BUSK-gudstjeneste, som
retter sig specielt til børn og unge.
I år bliver den transmitteret i Danmarks
Radio. Kirkens kor medvirker sammen
med Estvad-Rønbjerg Kirketrio.
Kom og vær med i den direkte livetransmission, så vi kan høres i hele landet.
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Sangglade børn og unge søges til Egeris Kirkekor
Nu kan du igen komme med til at synge i kor i kirken. Vi øver hver onsdag kl.
15.00 – 16.15 i kirken.
Undervisningen er gratis, og du må gerne prøve to gange, inden du bestemmer
dig for at være kormedlem.
Der er ikke optagelsesprøve. Alle fra 3.klasse og opefter kan være med, når blot
du har lyst til at synge sammen med andre.
Kirkekoret synger både sange og salmer og synger til forskellige gudstjenester og
arrangementer. Vi skal i år synge til bl.a. høstgudstjeneste, BUSK, adventskoncert og gå luciaoptog.
Vi tager også på korstævner i både Viborg og i Skive.
Du eller dine forældre er meget velkomne til at kontakte mig for at høre mere på
mob: 2148 3634 eller mail: kjaer.tove@gmail.com
Venlige hilsener organist og korleder
Tove Muld Kjær

Musikgudstjenester i efteråret
Musikgudstjenester holder vi den sidste onsdag i måneden.
De begynder kl. 17.00 (bemærk nyt tidspunkt) 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 Muld Kjær. I
september medvirker desuden Birgit Lyby Damgaard på trompet, og i november spiller Trine Jensen Gadegaard med på saxofon.
Onsdag den 24. september
Onsdag den 29. oktober
Onsdag den 26. november

kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 17.00
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Tyve dansende fingre i Egeris Kirke
Firehændig klaverkoncert søndag den 9. november kl. 16.00.
Anna Nadiryan, Armenien & Vesna Zuppin, Italien spiller musik af Rachmaninov,
Debussy, Brahms og Rubinstein.
FRI ENTRÉ.
Anna Nadiryan og Vesna Zuppin flyttede
begge til Danmark og mødte hinanden på
sprogskolen i Randers. De to klassiske
pianister fandt hurtigt sammen om musikken og besluttede sig for at danne den
klaverduo, som efter deres første koncert
– fuldt hus og stående bifald – kom til at
hedde Tyve dansende fingre. Musikken
spilles på et højt teknisk niveau og er præget af varierede koncertprogrammer, der
går på opdagelse i hver en krog af hjertet,
lige fra livlig, energisk musik til dybtfølte,
langsommere satser og alt derimellem.

Julekoncert med vokalgruppen Basix
Lørdag den 29. november kl 15.30 er der julekoncert med vokalgruppen
Basix i Egeris Kirke.
Danmarks ubetingede bedste a capellagruppe har nu i 12 år leveret julekoncert-oplevelser ud over det sædvanlige. Der kan forventes en koncert
med smukke versioner af de kendte
og elskede juleklassikere samt nye,
rørende originalkompositioner fra
gruppen selv.
Billetter koster 150,- og bestilles ved
henvendelse på mail:
basixbillet@gmail.com eller
tlf. 20 27 34 48.
Evt. resterende billetter vil blive solgt
ved indgangen.
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Sangglade mennesker søges til….
ADVENTSKOR
Til årets adventskoncert kan du nu selv få mulighed for at deltage.
Organist Tove Muld Kjær samler et lejlighedskor, som vi vil kalde adventskor.
Koret vil øve fire eftermiddage i november og fremføre resultaterne til adventskoncerten onsdag den 3. december kl. 19.00.
Til koncerten synger selvfølgelig også vores dejlige kirkekor.
Vi øver i kirkens store mødelokale og i kirken.
Øvegangene i november er:
Tirsdag den 04.11 kl. 16.30-17.45
Onsdag den 12.11 kl. 16.30-17.45
Tirsdag den 18.11 kl. 16.30-17.45

Torsdag den 27.11 kl. 16.30-17.45
Et enkelt afbud kan der godt blive plads til, men da det er et meget koncentreret forløb med mange informationer til hver korprøve, 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

Babysalmesang
Torsdag den 4. sepember begynder et nyt hold babysalmesang i Egeris Kirke.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr.
Vi synger og danser salmer og sange 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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Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag den 9. september kl. 14.30
I kirken taler Birgitte Refshauge Kjær, og Torben Kjær
vil efter kaffen fortælle et par historier, og vi skal synge
både nye og gamle sange fra højskolesangbogen.
Tirsdag d. 14. oktober kl. 14.30
Betty Grønne Ahrenfeldt vil tale i kirken, og efter kaffen
vil hun fortælle om turen til Tyrkiet.
Tirsdag d. 11. november kl. 14.30
Vores kirkesanger Palle Frederiksen vil præsentere sig
selv, og vi skal synge sammen.
I kirken taler Birgitte Refshauge Kjær.

7. C, Brårup Skole

Musikgudstjenester

Foto: Poul Hansen

Onsdag den 24. september kl. 17.00 v. Birgitte Kjær
Onsdag den 29. oktober kl. 17.00 v. Betty Ahrenfeldt
Onsdag den 26. november kl. 17.00 v. Betty Ahrenfeldt

Koncerter
Søndag den 9. november kl. 16.00
”Tyve dansende fingre”. Se omtale s. 8.
Lørdag den 29. november kl. 15.30
Julekoncert med vokalgruppen Basix. Se omtale s. 8.

7. D, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

13.05.2014
24.05.2014
24.05.2014
13.06.2014
21.06.2014

25.05.2014 Malthe Alexander Hornshøj
Bøgholm
01.06.2014 Olivia Staunstrup Iskandarani
15.06.2014 Jakob Fruergaard Madsen
15.06.2014 Kastanie Elisabeth Fyhn
Jakobsen
22.06.2014 Emilie Sigaard Bilstrup
29.06.2014 Alberte Mørup Nørreby
20.07.2014 Matilde Viller Pedersen
03.08.2014 Isabella Veis Donnerup
03.08.2014 Johanne Stilling Lundemann
10.08.2014 Lia Mørk Bligaard

02.07.2014
05.07.2014
26.07.2014
06.08.2014
06.08.2014

Robert Harritz
Johnny Skibsby
Per Ingvard Møller
Jenny Jensen Malmberg
Anne-Mette Hammer
Rusbjerg
Per Bech Nielsen
Ejgild Nielsen
Magnus Plovmand
Pedersen
Leif Nielsen
Laila Plovmand
Søndergaard

Gudstjenestekalender
Søndag d. 7. september 12.s.e.trinitatis
10.00 Birgitte Kjær *
Høstgudstjeneste—kirkekoret medvirker
(se omtale s. 5)

Søndag d. 14. september 13.s.e.trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt *
Kirketaxa
Søndag d. 21. september 14.s.e.trinitatis
10.00 Birgitte Kjær *
Onsdag d. 24. september
17.00 Birgitte Kjær
Musikgudstjeneste (se omtale s. 7)
Søndag d. 28. september 15.s.e.trinitatis
10.00 Claus Muld
Kirkekoret medvirker
Søndag d. 5. oktober 16.s.e.trinitatis
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 12. oktober 17.s.e.triniatis
10.00 Birgitte Kjær
Kirketaxa
Søndag d. 19. oktober 18.s.e.trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 26. oktober 19.s.e.triniatis
10.00 Birgitte Kjær
BUSK – radiotransmission (se omtale
s. 6) Kirkekoret medvirker.

Onsdag d. 29. oktober
17.00 Betty Ahrenfeldt
Musikgudstjeneste (se omtale s.7)
Søndag d. 2. november Alle Helgen
10.00 Betty Ahrenfeldt
15.00 Mindegudstjeneste
Søndag d. 9. november 21.s.e.trinitatis
10.00 Birgitte Kjær
Kirketaxa
Søndag d. 16. november 22.s.e.trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 23. november 23.s.e.trinitatis
10.00 Birgitte Kjær
Onsdag d. 26. november
17.00 Betty Ahrenfeldt
Musikgudstjeneste (se omtale s.7)

* indsamling: I september samler vi ind til
Folkekirkens Nødhjælp samt KFUM Soldaterhjem i Skive.

