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Fortælleaften med Knud Jacobsen
Adventskor for alle sangglade
Sogneaften med Iben Krogsdal
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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 111 B
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 - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17.

Anita Engberg, sognepræst
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 40 37 34 28/ael@km.dk. 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
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Privat tlf. 24 67 73 01

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

Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Privat tlf. 97 44 10 42

Kirkebladets redaktion
Morten Lund (ansvarshavende)
Kirsten Zacho, Niels Ole Jørgensen,
Heidi R. Rasmussen

Tove Muld Kjær, organist,
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com

Kirkens Telefon: 21 24 36 05

Palle Frederiksen, kirkesanger
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.

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

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 3/11
Forsidebilledet:
Foto: Heidi R. Rasmussen
Kirkemarked 2013. Foto: Heidi R. Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
At turde have tomme hænder
Jeg er for tiden i gang med at genlæse bogen ”Væven” af den svenske biskop
Martin Lønnebo. Nogle vil måske finde det letkøbt, at jeg i det følgende bruger
pladsen på at citere omfattende fra Lønnebos bog. Men i vores stressfyldte og
præstationstyngede tid forekommer det mig, at behovet for disse tanker, der er
dybt funderet i kirkefædrene og evangeliet, blot vokser og vokser. Så derfor vil
jeg i det følgende give ordet til Lønnebo. Han kalder sin bog åndelig vejledning
på skrift og tager udgangspunkt i at sammenligne vort liv med et vævestykke,
som hver dag skal have ikke blot sin fysiske og psykiske, men også åndelige
træning:
”Dit første træningspas er det mest anstrengende – og hvis du ikke er vant til
det kristne sprog er det desuden nyt land. Du skal nemlig øve dig i ikke at gøre
noget som helst! Du skal ikke kvalificere dig, ikke udkonkurrere andre, ikke løfte
dig over mængden, ikke fortjene berømmelse, ikke gøre som alle andre, ikke
være ”in”. Du skal for en stund glemme, at du bor i en præstationskultur. Vær
åben, tom, ren, fattig i ånden.
Det første arbejde, du skal gøre ved vævestolen, er at holde dine tomme hænder frem og sige: ”Gud, jeg giver dig mine tomme hænder. Det eneste jeg har er
min længsel.” Kære ven. Det er nok, for din længsel efter Gud, er Guds længsel
efter dig. Være åben, tom, ren, fattig i ånden.
Jeg skriver ikke som psykolog om den nødvendige selvfølelse eller om skyld og
skam, stolthed og livsforsoning, eller som politiker om pligten til at forbedre
samfundet – alt dette er berettiget – men som discipel af ham, der sagde: ”Mit
rige er ikke af denne verden” og ”Følg mig”. Det, jeg skriver om tomme hænder,
er derfor ingen nedvurdering af arbejdende hænder eller af jordisk duelighed og
talent. Det, jeg skriver, er troens sprog om den radikale nåde, om at få lov at
begynde på ny, den befriende indsigt, at livet er en Guds gave, som vi kan modtage i åbne, tomme hænder. Hvor vigtigt er dog dette troens poetiske sprog for
os nutidsmennesker, nu hvor verden truer med at gøre os til maskiner. Jeg har
længe været i tvivl om jeg skulle vove at skrive dette afgørende og svære så tidligt i vore øvelser, men jeg er kommet til den slutning, at jeg ikke skal være indsmigrende. Jeg vil derfor straks sige, hvad kristen tro og dette kursus går ud på:
Den, der mister sit liv, skal vinde det. – Du kan lige så godt tømme dine hænder
med det samme.”

Side 4

Tanker om tro - fortsat
Således udfordrede og måske direkte provokerede, kan enhver af os nu overveje, hvordan vi stiller os til Lønnebos udfordring. For én ting er at læse ordene og
måske nikke interesseret og nysgerrig til dem. Noget ganske mere vidtrækkende
er at forsøge at følge dem. At holde gudstjeneste søndag efter søndag er en del
af forsøget. At læse et stykke i sin bibel, hver dag at sige tak til Gud for livet eller
synge en salme kan være andre stationer, hvor man kan lære, at det er livsnødvendigt at kunne tømme sine hænder og blot tage imod.
Blev du nysgerrig eller måske længselsfuld efter at læse mere? Så find bogen på
biblioteket eller på nettet, ved at søge på Martin Lønnebo, ”Væven”
Unitas Forlag 2004.
Betty Ahrenfeldt

Stilletid i Rønbjerg Kirke
Vi lader kroppen falde til ro og sindet åbne sig for
den gode stilhed i Rønbjerg Kirkes lille, fine kirkerum.
Andagten ledes på skift af Egeris-Estvad-Rønbjerg
pastorats tre præster. Der vil være en enkel liturgi,
meditativ fællessang, tekstlæsninger og bøn.
Onsdag d. 14. oktober kl. 17 – 17.30 v. Birgitte Kjær
Onsdag d. 11. november kl. 17 – 17.30 v. Betty Ahrenfeldt

Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Så er det atter tid til at takke for naturens rige gaver.
Søndag den 13. september holder vi 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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Børnegruppe for skilsmissebørn
Nyt hold for 10 – 12 årige begynder i august.
Kender du - eller har du selv de af at tale med en udenforbørn om skilsmissen? Så er
i en samtalegruppe. Det henhar lyst, uanset om skilsmislænge siden, om det har
brud, eller om det har været

et barn, som kunne have glæstående voksen og andre
her et tilbud om at være med
vender sig til alle børn, der
sen lige er sket, om det er
været et mere uproblematisk
rigtig svært.

Nyt hold for 10 – 12 årige starter torsdag d. 27. august kl. 15 – 16.30. Herefter
er det hver anden torsdag, 8 gange i alt. Det er gratis at deltage.
Henvendelse til sognepræst Birgitte Refshauge Kjær.

Syng-sammen-aftener i efteråret
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!
Tirsdag den 22. september kl. 19.30-21.00
Onsdag den 21. oktober kl. 19.30-21.00

Egeris Kirkekor
Alle piger og drenge fra 3. - 5. klasse er velkomne til
at være med, når vi øver hver onsdag i Egeris Kirke kl.
15.00 - 16.15.
I efteråret synger vi til nogle af gudstjenesterne i kirken og kommer med til spændende korstævner sammen med andre kor. Vi vil gå luciaoptog til ældremødet og synge til kirkens adventskoncert sammen med
et voksenkor.
Der er ingen optagelsesprøve, og det er ganske gratis at synge med. Du kan
være med to gange, inden du bestemmer dig for at synge fast i koret. Dirigent
er organist Tove Kjær. I er velkomne til at høre mere på tlf. eller mail
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Ulvetime - Familiehygge med fællesspisning
Efterårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19: 24/9, 29/10, 26/11.
Tilmelding til Kirke– og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen
på sognehuset@egeriskirke.dk på Facebook eller
SMS senest mandagen før.
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

Alle Helgens Søndag, 1. november kl. 15.00
I mange år har vi haft tradition for at holde mindegudstjeneste på
Allehelgens Søndag, for de af vore kære, der gik bort i det forgangne
år.
Det vil vi også gøre i år, hvor vi vil tænde lys for hver enkelt. De
pårørende har mulighed for at tage lysene med sig efterfølgende.
Præsterne ved Egeris Kirke

Højskoledag om Thomas Kluge
Fredag den 2. oktober har vi højskoleformiddag om kunstmaleren Thomas Kluge.
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 Lemvig og Museet
for Religiøs Kunst, hvor vi får en rundvisning.
Forventet hjemkomst ca. 16.30.
Pris for turen: 200,- som betales til Kirke– og
kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen
SENEST onsdag den 23. september.
Der er begrænset antal pladser.
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Babysalmesang
Torsdag den 3. sepember begynder to nye hold babysalmesang i Egeris Kirke kl. 9.45 og 10.45. Der er stadig ledige
pladser på holdet kl. 10.45.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr.
Vi synger og danser salmer og sange og laver nogle helt
enkle ”mor/barn-sanglege”. Der er stadig ledige pladser, og
det er gratis at deltage.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen på mail eller tlf.

Koncert med kammerkoret Nemo

Søndag den 25/10 kl.
16.00.
Kammerkoret Nemo er et
blandet kor med ca. 20
sangere. Koret blev stiftet i
2010 og synger klassisk a
capella kormusik. Koret
ledes af Thomas Bach
Madsen.
Thomas Bach Madsen startede sin musikalske løbebane i Herning Kirkes
Drengekor i 1992 og tog i 2010 kandidateksamen fra Syddansk Musikkonservatorium med Kurt Levorsen som lærer. Thomas er derefter uddannet
dirigent fra Nordjysk Musikkonservatorium.
Han er ansat som organist og korleder ved Skjern Kirke, men bor i Herning, hvor
kammerkoret Nemo holder til. Til koncerten synger koret sange af bl.a. Carl
Nielsen, Felix Bartholdy Mendelssohn, Ola Gjeilo og P.E.Lange-Müller.
Musikken er valgt ud fra, at det en uge efter koncerten er Alle Helgens søndag.
Der venter publikum en stemningsfuld koncert, hvortil der er gratis entré.
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Sandt menneske - historien om Guds søn
Sogneaften
onsdag den 30. september
kl. 19.30
Læge og fortæller Knud Jacobsen fra
Ulfborg vil fortælle bibelhistorie, så tiden
står stille.
Der er fri entre. Kaffe og kage i pausen
koster 20,-

De måske kristne – om danskernes tro
Sogneaften
onsdag den 11. november kl.19.30
Forfatter, salmedigter, billedkunstner og phd. i
religionsvidenskab Iben Krogsdal fortæller om
danskernes tro anno 2015.
Iben Krogsdal debuterede som salmedigter i
2010 med salmesamlingen ”Vi som er søgende” udgav sin anden, større salmesamling
”Fuldmagt” i 2013, og i 2015 sin seneste ”Vild
opstandelse”. Hun er repræsenteret i en række sang- og salmebøger.
Vi vil undervejs synge nogle af Ibens salmer.
Der er fri entre. Kaffe og kage koster 20,-
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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.
Koret øver fire eftermiddage i november og fremfører resultaterne til
adventskoncerten onsdag den 2. december kl. 19.00.
Til koncerten medvirker Adventskoret og Egeris Kirkekor.
Vi øver i kirkens store mødelokale og i kirken.
Øvegangene i november er:
Tirsdag den 03.11 kl. 16.30-17.45
Torsdag den 12.11 kl. 16.30-17.45
Onsdag den 18.11 kl. 16.30-17.45
Torsdag den 26.11 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

BUSK-gudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl.10.00 har vi BUSKgudstjeneste i Egeris Kirke.
BUSK betyder BØRN-UNGE-SOGN-KIRKE, og så er
der gudstjeneste for hele familien.
Egeris FDF medvirker.
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Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag den 8. september kl. 14.30:
I kirken taler Betty Grønne Ahrenfeldt og efter kaffen
får vi besøg af lederen af plejecenter Gammelgård,
Birgitte Kassow, som vil fortælle om ”sange om livet ”.
Tirsdag d. 13. oktober kl. 14.30
Birgitte Kjær taler i kirken og Rud Kjems vil efter kaffen
fortælle om sin morfar, Hjalmar Kjems, Danmarks første folkevalgte borgmester.
Tirsdag d. 10. november kl. 14.30
Anita Engberg vil først tale i kirken, og så er det spændende, hvad Anita vil fortælle om efter kaffen.

Musikgudstjenester
7. C, Brårup Skole

Onsdag den 23. september kl. 17.00 v. Anita Engberg
Onsdag den 28. oktober kl. 17.00 v. Birgitte
Foto: PoulKjær
Hansen
Onsdag den 25. november kl. 17.00 v. Betty Ahrenfeldt

Højskoleformiddage
Fredag den 4. september kl. 10.00
Birgitte Kjær taler over emnet ”aktiv dødshjælp”

Fredag den 2. oktober kl. 11.00 Thomas Kluge. Udflugt
til Museet for religiøs kunst. Pris: 200 kr. Se omtale s. 6
Fredag den 6. november kl. 10.00
Heidi R. Rasmussen viser en kortere novellefilm, som
kan give mulighed for en god snak.

Stilletid i Rønbjerg Kirke
Onsdag d. 14. oktober kl. 17–17.30 v. Birgitte Kjær
Onsdag d. 11. november kl. 17–17.30 v. Betty Ahrenfeldt
7. D, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen

Side 11

Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

16.05.2015 Ejner Marius Petersen
27.05.2015 Helge Kær Jørgensen
29.05.2015 Erik Rene de Claville
Christiansen
06.06.2015 Eigil Ivan Pedersen
20.06.2015 Verner Marinus
Andreasen
28.07.2015 Poul Emil Jensen
29.07.2015 Hans Peder Hansen
01.08.2015 Grethe Jørgensen
01.08.2015 Emil Meedom Poulsen
06.08.2015 Preben Plougmann

17.05.2015
17.05.2015
31.05.2015
12.07.2015
23.08.2015

Lauge Storgaard Goul
Jeppe Søndergaard
Felix Routh Kærgaard
Noah Torp Lajgaard
Maja Schøning Hougaard
Bartholin
23.08.2015 Jonah Kim Bugge Nielsen
09.08.2015 Samuel Roesen Hanggaard

Gudstjenestekalender
Søndag d. 13. september 15. s.e. trin.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
Høstgudstjeneste og kirkefrokost*
Søndag d. 20. september 16. s.e. trin.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt *
Søndag d. 27. september 17. s.e. trin.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær *
Onsdag d.30. september
Kl. 17.00 Musikgudstjeneste
Tove Kjær og Anita Engberg
Kirkekoret medvirker.
Søndag d. 4. oktober 18. s.e. trin.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 11. oktober 19. s.e. trin.
Kl.10.00 Anita Engberg

Søndag d. 1. november Alle helgens dag
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Kl. 15.00 Mindegudstjeneste
Alle tre præster medvirker, Anita Engberg
prædiker
Søndag d. 8. november 23. s.e. trin.
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirkekoret medvirker.
Søndag d. 15. november 24. s.e. trin.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 22. november Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00 Betty Ahrenfeldt

Onsdag d. 25. november
Kl. 17.00 Musikgudstjeneste
Tove Kjær og Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 18. oktober 20. s.e. trin.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 25. oktober 21. s.e. trin.
Kl. 10.00 Birgitte Kjær
BUSK-gudstjeneste
Kirkekoret medvirker.

Onsdag d. 28. oktober
Kl. 17.00 Musikgudstjeneste
Tove Kjær og Birgitte Kjær

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

