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Kontakt
Provst
Betty Grønne Ahrenfeldt
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 3053 7667 | bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst, kbf
Birgitte Refshauge Kjær
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111a, 7800 Skive
Tlf. 2124 3602 | bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Organist
Tove Kjær
Tlf. 2148 3634 | kjaer.tove@gmail.com
Kirkesanger
Palle Frederiksen
Privat tlf. 6047 8042
Kirken
Tlf. 2124 3605 | egeriskirke@gmail.com
www.egeriskirke.dk

Sognepræst
Anita Engberg
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 4037 3428 | ael@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Menighedsrådet
Formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, 7800 Skive
Tlf. 9752 8282 | yde@fiberpost.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
(webmaster)
Heidi Reigstad Rasmussen
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111b, 7800 Skive
Tlf. 2128 3650 | sognehuset@egeriskirke.dk

Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 SKive
Tlf. 9752 3939

Kirketjenere
Kristian Bundgaard
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 2467 7301
Mona Bruun-Sørensen
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 9744 1242
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Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 2979 6805
Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen
og Heidi R. Rasmussen
Deadline for næste kirkeblad 1. 5. 2018

Kirkekontoret
Reberbanen 19, 7800 Skive
Tlf. 9752 0146 | skive.sogn@km.dk
Man.-ons. samt fre. 9-13
Torsdag 13-17
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19 7800 Skive
Tlf. 9752 0644
Man.-fre. 9-13 og tors. tillige 16-18
Kirketaxa
Bestiling på 9752 4700 el. 7025 2525
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr måned

Der er menighedsrådsmøde
den sidste tirsdag i hver måned.
Undt. juli og dec.
KL. 16.30 i Egeris Sognehus

Forsidebillede:
Foto Heidi R. Rasmussen

Lysets utålmodighed
og lysets tøven
Når dette kirkeblad rammer postkassen, er der endnu nogle
uger til genopstandelsen. Både til fejringen af Jesu genopstandelse på Påskemorgen og senere, på Pinsedag, festen
for Egeris kirkes genopstandelse. Den sidste ville ikke være
der uden den første, men heller ikke uden de mennesker,
der i generationerne forud byggede kirke og var menighed
i Egeris. Det er ikke mindst med en dyb taknemlighed over
for dem, at vi står på tærsklen til et nyt kapitel af vores lokale
kirkes liv. Meget ser nyt og anderledes ud, men der er lige
så meget af det, der forbinder Holger Jensens funktionelle
1960’er kirke med ”Regnbuen-Konturs” 2018 udgave.
Nærvær, enkelhed og samtidigt blik for det ophøjede var
nogle af de begreber, som det første byggeudvalg i 2006
indbød til arkitektkonkurrence ud fra. Og der var ingen tvivl
i vore sind, da vi så udkastet til den kirke, der nu rejser sig
foran os på ny; der var lyttet til kirkens historie og Anders
Bové Christensen var den arkitekt, der evnede at omsætte
vore ord og tanker til arkitektur. Det er derfor i mere end én
forstand en ny kirke, på en gammel grund, der genindvies
på pinsedag.

med sine mange fine indirekte lyssætninger, men som den
smukkeste hilsen til den gamle kirke og de træer vi måtte
fælde, kommer lyset nu til at falde ind fra syd gennem et filigran af kobber og træ. Som lys gennem løv på en sommerdag. Nogle gange utålmodigt, andre gange, måske oftest,
tøvende og varsomt.
Må det blive sådan, at Egeris kirke på ny vil blive fyldt og
båret af lyset, hvad enten det er utålmodigt eller tøvende,
blot evigt tilstede, selv når skyggerne falder. Uden lys kan vi
ikke leve, og slet ikke uden det, der kommer fra Gud. ”Jeg
begynder at se lyset/og lyset er sikkert og stærkt/og lige
så fjernt som nært/og lyset er en anden/og ser på mig/ser
mig” skriver digteren Poul Borum. Fra de ord er der, i mine
øjne, ikke langt til ham, der engang kaldte sig selv for verdens lys og menneskets forsoner. Det skal da være bønnen
for Egeris kirke, at den på ny må fyldes af Guds lys og vi med
Grundtvig må synge:

En meget vigtig forbindelse mellem den gamle og den nye
kirke er lyset. I den gamle kirke vældede lyset ind i kaskader, fra øst om morgenen og fra vest om aftenen. På solrige dage så voldsomt, at enten præsten eller menigheden
intet kunne se på bestemte tidspunkter. Solmættede og
taknemlige for lyset var vi, men også af og til en anelse for
udfordrede af det skønne lys.
Samtidig har så utroligt mange nydt at sidde og betragte
de høje, gamle træers løv og grene gennem årstidernes
skiften. Det nye kirkerum bremser lysets utålmodighed

Om levende blev hvert træ i skov
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

DDS 402, v.3



Betty Ahrenfeldt
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SYNG MED I KORET VED
EGERIS KIRKES GENINDVIELSE
I år kan du synge med i vores lejlighedskor til den første
gudstjeneste i Egeris Kirke efter ombygningen. Organist Tove Kjær leder efter folk, der vil være med til at
gøre denne festgudstjeneste fuld af musik og sang.
Gudstjenesten er pinsedag søndag den 20. maj kl.
10.15
Øvegangene er:
Torsdag den 26.04 kl. 16.30-17.45
Tirsdag den 01.05 kl. 16.30-17.45
Onsdag den 09.05 kl. 16.30-17.45
Onsdag den 16.05 kl. 16.30-17.45
Vi øver i Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B, til venstre for
kirken. Det er vigtigt at kunne komme til mindst tre ud
af de fire prøver. Der er ingen krav om hverken nodelæsning, stemmetype eller alder.
Alle er velkomne!
Jeg vil gerne have tilmelding til koret senest tirsdag
den 20. marts.
mail: kjaer.tove@gmail.com eller mobil: 2148 3634

KIRKEFROKOST
Efter gudstjenesten søndag d. 18. marts inviterer
vi til kirkefrokost med lækkerier fra den lokale
slagter. Pris: 30 kr.
Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.
Egeris Menighedsråd
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Tiden løber af sted!
Fastelavnssøndag den 26. februar 2017 blev den sidste gudstjeneste afholdt i den oprindelige Egeris Kirke. Kirken var fyldt af
sognebørn i alle aldre. En del udklædte.
Nu er der gået et år, og kirken er snart bygget færdigt.
Der har været varme på indenfor i kirken i lang tid, så byggeriet
kan tørre.
Mange interesserede besøgte byggeriet den 28. december, da
der var annonceret om åbent hus. Mange udtalte, at de synes,
byggeriet er flot, og at de sagtens kan ”genkende” den oprindelige kirke!
Licitation af kirkeinventar blev vundet af et lokalt firma, Woodwize fra Breum. Hynderne til knæfald og kirkebænke bliver
lavet af firmaet Poul Poulsen fra Væselvej. Dejligt at vi har så
mange dygtige lokale firmaer.
Byggeriet forløber stadig efter planen, og det nye klokketårn til
højre for kirken er også ved at være færdigt.
Se venligst siden ”Sognegave til Egeris kirke” her i kirkebladet.
Kirken bliver genindviet den 20. maj ved en gudstjeneste kl.
10.15. Se særskilt program for dagen. Et udvalg arbejder i øjeblikket på, at det bliver en rigtig god dag. Vi håber at se rigtig
mange af jer til en festlig gudstjeneste m.m.
Som I kan se af kirkebladet her, er der stadig mange spændende og alsidige ting at deltage i i Egeris sogn.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

SYNG MED OG HØR
TORSDAG 1. MARTS KL 19.00
Jakob Grundkær Hansen fortæller om de sange, vi skal synge fra
HØJSKOLESANGBOGEN.
Jakob er opvokset på en gård i nærheden af Selde. Han har gået
på Skive Gymnasium og HF og er uddannet lærer. Han har arbejdet på Århus efterskole siden 2009.
Jakob spiller på mange tangenter! Han er fysik-, kemi- og
musiklærer, leder for flere kor, men han kan også smede bålplader, danse folkedans, sejle havkajak.
Han står for flere sangaftner på Fairbar i Århus og under Festugen i Århus.
ALLE BLIVER I RIGTIG GODT HUMØR I SELSKAB MED JAKOB!
Midt i programmet serveres kaffe. Pris 20 kr.
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KIRKELIV
SENIORLIV
Højskoleformiddage
- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 2. MARTS KL. 10-11.30
På rejse til Balkan v/sognepræst Bjarke Møller Sørensen.
I foråret 2017 havde Bjarke Møller-Sørensen studieorlov fra sit
embede i Højslev, Dommerby og Lundø. Orloven blev brugt til
at se nærmere på den ortodokse kirke i Makedonien. Han vil
tage os med på en rejse til Balkan.
Rejsen vil tage sit udgangspunkt i en søgen efter, hvad det er, vi
som danskere og folkekirke mangler, siden så mange ikke synes
at have brug for kirken og at definere sig som kristen.
Vi vil i løbet af formiddagen høre om, hvordan man skriver et
ikon, ortodoks kirkeliv i Makedonien, ortodoks kristendom i forhold til luthersk kristendom, det makedonske samfund, og hvad
vi som danskere kan lære af den ortodokse kristendom og stadig fastholde, at vi er lutheranere.
FREDAG DEN 6. APRIL KL. 10-11.30
Caritas og deres projekter i Uganda v/Ann-Lise Aasesdatter.
Caritas DK er den katolske kirkes hjælpeorganisation, som arbejder flere steder ude i verden med både nødhjælp og udviklingshjælp. I Uganda arbejder Caritas tæt sammen med flere lokale
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organisationer, som med lokalt kendskab, faglig viden og kompetente medarbejdere sikrer, at de midler der sendes afsted,
også bruges ude i de små samfund, hvor der er brug for hjælp
til udvikling.
Kom og hør om Caritas’ projekter i Uganda, der omfatter bl.a.
uddannelse og udvikling i forhold til bæredygtigt, økologisk
landbrug, skoleprojekter, familie og landsby-projekter, hør især
om landsbyen Awoja, hvor unge har ”overtaget” ansvar for forældreløse, enker og handicappede, om etablering af bondeforeninger og om uddannelse til aktiv medvirken i et måske spirende demokratisk system, om opkøb af landbrugsprodukter,
kvalitetssikring og meget mere.
Ann-Lise Aasesdatter rejste i efteråret 2015 til Uganda som brobygger for Caritas DK med henblik på at kvalificere sig til formidling om netop udviklingsarbejde i Uganda. Nu arbejder hun
med forberedelse af ny rejse og et bog-projekt til efteråret 2018.
FREDAG DEN 4. MAJ KL KL. 10-11.30
”De gode og de onde – i krimien og kristendommen”.
v/Betty Ahrenfeldt.
”Fra Kain og Abel til Dan Brown – er der sammenhæng mellem krimier og kristendom?” Folk læser krimier som aldrig før,
og måske har det langt mere at gøre med vores tro, end vi gik
og troede.

Mændenes Mødested

GUDSTJENESTE ER OGSÅ…

TIRSDAG I ULIGE UGER KL. 9.30-11.30
Samvær og hygge for alle mænd 65+. Der serveres kaffe og
rundstykker. Pris: 20,-

Natkirke

TIRSDAG DEN 13. MARTS:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 27. MARTS:
Påskefrokost kl. 12-14
TIRSDAG DEN 10. APRIL:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 24. APRIL:
Vi kører ud til Sevel Kalkværk og går en tur i området.
TIRSDAG DEN 8 MAJ:
Spil – gåtur – hygge
TIRSDAG DEN 22. MAJ:
Foredrag om Jeppe Åkjær og Jenle

Sang og Seniorliv
TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 14.30-16.30
Henning Rishøj, Esbjerg taler over emnet: Hvad var det der
skete, da vi passerede de 60?
TIRSDAG DEN 10. APRIL KL. 14.30-16.30
Peter Thomsen, Hinnerup fortæller videre om ”A tow hende mæ
æ mellemste invalidepension”.
TIRSDAG DEN 8. MAJ KL. 14.30-16.30
Dansk præst i Grønland – sognepræst Gina Andersen, Ejsing,
fortæller og viser billeder fra sine år som præst i Grønland.
TIRSDAG DEN 12. JUNI KL. 14.30-16.30
Sogneudflugt med tilmelding. Nærmere herom til mødet den
8. maj.

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. Foregår i Egeris
og Estvad kirker.

Stilletid i Rønbjerg
En stille stund i den blå time, hvor vi giver slip på alt det, vi skal
hver især, og sammen retter fokus mod alt det, der kommer til
os helt af sig selv. Enkle meditative sange, lystænding og ord til
bøn og eftertanke. Foregår i Rønbjerg Kirke. .

Musikgudstjeneste
En halv times pause midt på ugen, hvor musikken og salmesangen er de bærende elementer. Musikgudstjenesterne foregår i
Egeris Kirkesal.

KREATIV
AFTEN
MANDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00 I SOGNEHUSET
Lørdag den 1. september bliver der igen afholdt
kirkemarked ved Egeris Kirke. Det arrangeres af Egeris Sogn og Danmission.
Til de kreative aftner vil vi lave gevinster eller salgsvarer til kirkemarkedet. Samtidig hygger vi os sammen
og drikker en kop kaffe. Alle som har lyst til at være
med i et hyggeligt fællesskab er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Aktivitetskalender
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BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg

Marts

Tid

Begivenhed

Sted

Torsdag d. 1.

19.30

Sangaften med Jakob Grundkær Hansen

Egeris

Fredag d. 2.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

Sognehuset

Fredag d. 2.

20.00-23.00

Natkirke BA

Egeris

Søndag d. 4.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 11.

10.15

Gudstjeneste, BK - FKN Sogneindsamling

Egeris

Mandag d. 12.

19.00

Kreativ aften

Sognehuset

Tirsdag d. 13.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 13.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Søndag d. 18.

10.15

Gudstjeneste, BK - Med efterfølgende kirkefrokost

Egeris

Onsdag d. 21.

17.00

Stilletid i Rønbjerg, BA

Rønbjerg

Onsdag d. 21.

19.30

Syng sammen aften

Sognehuset

Torsdag d. 22.

17.00-19.00

Ulvetime

Egeris

Søndag d. 25.

10.15

Gudstjeneste Palmesøndag, BA - Påske for børn og
voksne

Egeris

Tirsdag d. 27.

12.00-14.00

Mændenes Mødested

Sognehuset

Torsdag d. 29.

10.15

Gudstjeneste Skærtorsdag, BA

Egeris

Fredag d. 30.

10.15

Gudstjeneste Langfredag, BK

Egeris

April

Tid

Begivenhed

Sted

Søndag d. 1.

10.15

Gudstjeneste Påskedag, BA

Egeris

Mandag d. 2.

10.15

Gudstjeneste 2. påskedag, BK

Egeris

Fredag d. 6.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

Sognehuset

Fredag d. 6.

20.00-23.00

Natkirke BA

Estvad

Søndag d. 8.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Tirsdag d. 10.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 10.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Søndag d. 15.

09.00

Konfirmation Jeppe Jensen

Egeris

Søndag d. 15.

11.00

Torsdag d. 19.

17.00-19.00

Torsdag d. 19.

19.30

Lørdag d. 21.

Konfirmation, BK

Vor Frue

Ulvetime

Egeris

Syng sammen aften

Sognehuset

09.00 og 11.00

Konfirmationer

Skive Kirke

Søndag d. 22.

09.00 og 11.00

Konfirmationer

Skive Kirke

Tirsdag d. 24.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Onsdag d. 25.

17.00

Musikgudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 27.

10.15

Gudstjeneste Bededag, BA

Egeris

Søndag d. 29.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Maj

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 4.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

Sognehuset

Fredag d. 4.

20.00-23.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 6.

10.15

Gudstjeneste, BA - Kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 8.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 8.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Torsdag d. 10.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 13.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Søndag d. 20.

10.15

Festgudstjeneste og sognefest Pinsedag
Kirkekoret medvirker

Egeris

Mandag d. 21.

11.00

Pinse i Anlægget

Skive Anlæg

Tirsdag d. 22.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Onsdag d. 23.

17.00

Kirkekorets forårssoiré

Søndag d. 27

10.15

Gudstjeneste og rundvisning, BK

Egeris

Torsdag d. 31.

17.00-19.00

Ulvetime

Egeris

Torsdag d. 31.

19.00

Rhododendrongudstjeneste, BA

Egeris

Juni

Tid

Begivenhed

Sted

Natkirke, AE

Estvad

Gudstjeneste, BA

Egeris

Fredag d. 1.

20.00-23.00

Søndag d. 3.

10.15

Sæt X i kalenderen 1. september: Kirkemarked
			
9

MELD DIG SOM INDSAMLER

SØNDAG DEN 11. MARTS 2018

Til Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
søndag den 11. marts 2018 går vi igen på gaden
og samler ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
mod sult blandt verdens fattigste: ”Hjælp til
selvhjælp”.
Hvis du kan afse et par timer og har lyst til at
deltage i sogneindsamlingen, kan du kontakte
Lillian Vittrup på mobil 20 98 61 71 eller
pr. mail lillian@vittrup.dk

SOGNEGAVE TIL EGERIS KIRKE
Den smukke, nye kirke med døbefont i bronze, vil kommende
generationer få meget glæde af.
Se beskrivelse af billedhugger Jette Vohlerts forslag s. 11.
Egeris kirke vil stå færdig og genindvies af biskop Henrik Stubkjær pinsedag 20. maj 2018.
Døbefonten og de tre granitsøjler kommer til at koste 226.500
kr.
Egeris kirke er under ombygning så den kommer til at fremstå
som en kirke, der opfylder de behov sognets beboere og de
ansatte har til Folkekirken anno 2018.
Vi forestiller os, at mange vil støtte op om en smuk, ny døbefont
til Egeris Kirke. Den tidligere døbefont var muret på stedet i gule
mursten.
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Hvordan kan du være med i sognegaven?
Du kan indsætte din gave på bankkonto 8502 2685606626
mærket: sognegave og navn. Store og små beløb modtages
med tak.
På Egeris Menighedsråds vegne
Kirsten Yde, Menighedsrådsformand

FORSLAG TIL NY DØBEFONT
Egeris kirke er opført i 1960 efter tegninger af arkitekt Holger
Jensen, og den er under tiltrængt, gennemgribende ombygning
efter projekt af Regnbuen Arkitekter med genindvielse 20. maj
2018.
Egeris kirke består af et kirkerum og en lang række tilhørende
funktioner. Efter ombygning vil den fremtræde som et enkelt og
smukt byggeri. Kirkerummet har et smukt lysindfald fra et stort,
nyt sydvendt vinduesparti. Vinduet er forsynet med et fletværk
i træ, som på en interessant måde vil reflektere lyset på vægge
og gulv.
Sammen med alteret og prædikestolen udgør døbefonten kirkerummets mest betydningsfulde elementer, og de må derfor
gives en særlig opmærksomhed.

bronzefadet placeres 3 store 8-bladede blomster udformet i voks
og støbt i bronze. Blomsternes stængler påsvejses undersiden
af bronzefadet og fastgøres på oversiden af basens 3 granitsten.
Ved denne udformning friholdes dåbsfadet over basen samtidig
med at det er forsvarligt fastgjort.
Når der foreslås en 8-bladet blomst er det fordi den siden oldkirken sammen med 8-tallet har symboliseret dåben og det evige
liv.
Det er min intention at udforme dåbsfadet som en enkel og
funktionel skulptur med et klart udgangspunkt i
Kristendommens liturgiske symboler og i harmoni med kirkerummet.
Aarhus d. 1. november 2017
Billedhugger Jette Vohlert

Når der foreslås en 8-bladet blomst er
det fordi den siden oldkirken sammen
med 8-tallet har symboliseret dåben og
det evige liv.

Udformningen af døbefonten tager udgangspunkt i en interessant base, som består af 3 ensartede geometriske granitelementer, som tilsammen danner en trekantet form. Basen
er 80 cm høj. Basen er udformet af arkitekt Anders Bové.
Dåbsfadet udføres i gips og støbes i bronze, som et cirkulært
fad. Fadet har en diameter på 60 cm og er 9 cm dybt. Det er
en enkel og smuk form, som samtidig er funktionel. Overkanten
på dåbsfadet er 95 cm. I mellemrummet mellem granitbasen og
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Kirke for børn & unge
...samt deres familier
Ulvetime – nu med bibelfortælling
i stedet for aktiviteter
SIDSTE TORSDAG HVER MÅNED KL17- 19
22. MARTS, 26. APRIL OG 31. MAJ
Vi begynder med at høre en fortælling fra Bibelen, mens den
gode børnemad bliver klar. Så spiser vi sammen, og til sidst
slutter vi med en lille fællessamling. Alle børn er velkomne med
deres voksne: en eller to, bedsteforældre eller voksenvenner. Pris
25 kr. pr. voksen. Arrangeres i samarbejde med Skive KFUM &
KFUK.

Babysalmesang er vidunderligt!
ONSDAG DEN 4. APRIL BEGYNDER ET NYT HOLD
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr. Vi synger salmer
og sange, laver fagter, danser, blæser sæbebobler, vifter med
tørklæder mv. Det er gratis at deltage og forløber over ca. 10
gange.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen

Palmesøndag Påske for børn og voksne

Samtalegruppe for skilsmissebørn

På Palmesøndag finder vi den røde løber og palmebladene
frem og ”strigler æslet”, der skal bære Jesus ind i Jerusalem.
Med andre ord bliver det gudstjeneste i børnehøjde, hvor
Egeris kirkes kor synger for. Vi glæder os til at se mange børn
og voksne til en festlig begyndelse på påsken.
Betty Ahrenfeldt

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.
Vi begynder løbende. Jeg samler jævnaldrende børn, så de kan
hjælpe hinanden. Vi mødes i Sognehuset ved Egeris Kirke hver
anden uge ca. 6 gange. Henvendelse til sognepræst Birgitte Kjær
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VI BÆRER MED

DØBTE
26.12.2017
21.01.2018

Astrid Daugaard Røddik Foersom
Emily Rose Blok Møller

VIEDE
25.11.2017
16.12.2017
03.02.2018
03.02.2018

Bente Helene Aakær Jensen og Poul Jensen
Karen Winther og Michael Boel Winther
Camilla Bertelsen og Kasper Høegh Nielsen
Pernille Jensen og Thomas Rasmussen

BEGRAVEDE
04.11.2017
09.11.2017

Kristine Marie Otte
Finn Dalgaard

10.11.2017
16.11.2017
24.11.2017
05.12.2017
21.12.2017
30.12.2017
30.12.2017
12.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
20.01.2018
23.01.2018
30.01.2018
02.02.2018

Poula Elisabeth Nielsen
Helga Lajgaard
Osvald Nymann
Bruno Pedersen
Povl Dahlgaard Gudiksen
Anni Eickhardt
Niels Jørgen Jensen
Martha Møller Nielsen
Svend Bonde Johansen
Maren Kirstine Kusk
Tage Kristian Falkenberg
Magnus Jensen
Bjarne Helge Terkelsen
Peder Nørgaard Mark
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EGERIS KIRKEKORS FORÅRS-SOIRÉ
ONSDAG DEN 23. MAJ KL. 17.00 TIL 17.45
Synger de søde piger i Egeris Kirkekor de sange, som vi
har brugt tid på i løbet af foråret. Det foregår i Egeris Kirke,
og vi håber på at se rigtig mange fra menigheden samt
selvfølgelig familie og venner til pigerne. Lige nu er der
26 piger i koret fra 2.-7. klasse godt fordelt på de forskellige klassetrin. Vi glæder os til at synge for jer. Velkommen
til en glad forårssoiré!
Tove Kjær

RHODODENDRON, KOR OG KIRKE
TORSDAG DEN 31. MAJ KL.19.00
Den 31.maj blomstrer rhododendronbedet
forhåbentligt i fuldt flor.
I hvert fald inviterer vi til udendørs gudstjeneste, der denne gang indrammes musikalsk
af Limfjordskoret v/dirigent Jens Bøgestrand.
Efter gudstjenesten kan der nydes mere kormusik samt ost og rødvin, der begge serveres
indendørs. I forlængelse af dette er der mulighed for rundvisning i de nye rammer.
Pris for traktementet 30 kr.
På menighedsrådets vegne
Betty Ahrenfeldt
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Velkommen i din kirke

SYNG
SAMMEN
Egeris Kirke på ny
GENINDVIELSE PINSEDAG
Pinsedag 20. maj 10.15 Festgudstjeneste og sognefest
Så er kirken snart klar til den helt store genindvielsesfest.
Biskop Henrik Stubkjær medvirker i festgudstjenesten.
Efter gudstjenesten begynder sognefesten, hvor vi byder på mad og
drikke i de nye rammer. Man behøver ikke tilmelde sig, og vi håber at
se en masse børn og voksne. Alle er velkomne!
I ugerne efter er der rig lejlighed til at kigge indenfor til gudstjeneste,
koncert og rundvisning. Se det særskilte program.

AFTENER

FORÅR

2018
ONSDAG DEN 21. MARTS
KL. 19.30-21.00 I SOGNEHUSET
TORSDAG DEN 19. APRIL
KL. 19.30-21.00 I SOGNEHUSET
At synge sammen er godt for
helbredet og for humøret!
Organist Tove Kjær sidder ved
klaveret parat til at efterkomme så
mange sang ønsker 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!
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Velkommen i din kirke

Egeris Kirke på ny
GENINDVIELSE
Pinsedag 20. maj 10.15 Festgudstjeneste og sognefest
Onsdag 23. maj 17.00 Forårssoiré med kirkekoret
Søndag 27. maj 10.15 Gudstjeneste med rundvisning
Torsdag 31. maj 19.00 Rhododendron-gudstjeneste på
kirkegården med Limfjordskoret. Ost, vin (30 kr.) og rundvisning
i kirken bagefter.
Tirsdag 5. juni 19.30 Callunakorets sommerkoncert
Torsdag 7. juni 19.00 Musikskolens MGK-elever giver koncert

Velkommen!

Det sker i Estvad-Rønbjerg
Beboerne i Egeris er også meget velkomne til
at deltage i de aktiviteter, der foregår i Estvad
og Rønbjerg. Nedenstående finder I en kort
oversigt over mulighederne. Yderligere information og opdateringer kan findes i Rønbjerg
Xpressen (kirkebladet), som kan hentes i kirkerne og Egeris Sognehus, eller kontakt sognepræst Anita Engberg.
• Mandag d. 05. marts kl. 19.00 Filmaften.
Kirkeladen i Estvad
• Tirsdag d. 06. marts kl. 14-16: Fortælleeftermiddag: ”Filippinerne” – Rejsebeskrivelse v/Else og Egon Espersen.
Kirkeladen i Estvad
• Søndag d. 18. mar kl. 14-16.00 Forår for
familien. Kirkeladen i Estvad
• 2. påskedag d. 02. april kl. 08.30 – ca.
10.45 Vandregudstjeneste. Begynder og
slutter i Rønbjerg kirke.
Prædikenværksted, Kirkeladen i Estvad:
En times samtale om tro og liv. Her er ingen
spørgsmål for dumme eller nogen tro for lille.
Tilmelding er ikke nødvendig, men kontakt evt.
sognepræst Anita Engberg, hvis du er interesseret, da ændringer kan forekomme.
Torsdage kl. 8.45-9.45: 22. feb, 01. mar, 08.
mar, 22. mar, 05. apr, 12. apr og 19. apr
Torsdage kl. 9-10: 26. apr, 03. maj, 24. maj,
31. maj

