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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
Heidi Reigstad Rasmussen
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111b, 7800 Skive
Tlf. 2128 3650 | sognehuset@egeriskirke.dk

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

Kirketjenere
Kristian Bundgaard
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Kirkens tlf. 2124 3605
Privat tlf. 2467 7301

Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 2979 6805

Mona Bruun-Sørensen
Privat tlf. 9744 1242
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Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe Nielsen,
Heidi R. Rasmussen og Birgitte Kjær
Deadline for næste kirkeblad 1. 2. 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

Sig til nogen, at jeg er her!
I en bog med det skønne navn ”Omfavnelsernes bog” fortælles om en læge, som leder arbejdet på et børnehospital
i Managua i Nicaragua. Lægen er på arbejde d. 24. december. Det er en af årets længste arbejdsdage før den store
julefejring, der starter ved midnat. Det er blevet sent og helt
mørkt. Alt lyset er slukket på hospitalet, kun små vågelamper er tændt ude på gangene for at spare på strømmen.

Dette barn og ethvert barn er
en indbydelse til at lytte til det
inderste i vores væsen. Lytte til
det sårbare og afmægtige sted,
der bor i os alle.

Kirkeklokkerne er allerede begyndt at ringe ude omkring i
byen, ligesom man kan høre krudtraketterne, men lægen
går lige en sidste runde på stuerne for at se, om alt ånder
fred. Da føler han, at nogen følger efter ham, han hører de
letteste fodtrin, som på uld eller vat, bag sig. Han ved, at de
kommer fra et barn.

drejer sig om et lille barns fødsel. Gud valgte virkelig en
spæd begyndelse for sit virke. Det er noget, som vi altid vil
have svært ved at forstå, måske især vi privilegerede, kloge
og travle voksne. Vi vil aldrig komme helt til rette med,
hvordan Gud kunne bruge et lille barn som udgangspunkt
for det, han vil, som sandelig ikke er så lidt: fred, glæde og
frelse for alt, som er fortabt. Men gennem barnet i krybben
gjorde Gud sig til eet med alle jordens små. Han er de stemmeløses stemme. Han er de svages bror. Vores bror, når vi
er små.
Dette barn og ethvert barn er en indbydelse til at lytte til
det inderste i vores væsen. Lytte til det sårbare og afmægtige sted, der bor i os alle. Det sted som verden har sådan
brug for, så den ikke går til i grådighed, magtbegær og
frygt. Barnet viser os et andet liv end det stolte og arrogante, det travle og forjagede. Ethvert barn udfordrer os til
at kæmpe for fred og retfærdighed i verden, kæmpe for at
den jord vi efterlader os, ikke er ødelagt. Ethvert barn minder os om det vigtige i at høre sammen og kæmpe for at
holde sammen.
Sig… sig til nogen, at jeg er her!
Glædelig jule- og nytårstid! Sognepræst Birgitte Kjær

Lægen vender sig om og ser, at det er en af hans små
patienter. Der er jo næsten helt mørkt på gangen, men
han genkender barnet, en fattig dreng, som ikke har nogen
familie, og som er meget syg og nu er mærket af døden.
Lægen bøjer sig ned. Drengen griber fat i hans hånd, og så
hvisker drengen: Sig… sig til nogen, at jeg er her!
Midt i juleevangeliet banker et lille barnehjerte. Det er ret
vildt. Altså at den verdensomspændende kristendoms
måske største fest, sådan set i forhold til fejringens omfang,
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NYT KIRKEBLAD
Du sidder med det nye kirkeblad i hånden. Tiden var
inde til at friske layoutet op. Det sker i samarbejde med
VIBLA A/S og Stærdal FotoGrafisk.

VI SKAL I KIRKE TIL JUL
Jul også for de mindste i sognet
ONSDAG D.6. DECEMBER KL.10.00 I KIRKESALEN

Dagplejere i sognet og hjemmegående med små børn
er velkomne til at være med til julegudstjenesten, hvor
også børnehaven Valhalla kommer.

Vi synger julen ind

TORSDAG D. 14. DECEMBER KL.19 I KIRKESALEN.
Fællessang, klejner og gode ord hører til i julen og hører
til vores skønne traditioner her i Egeris. I år krydres ”Vi
synger julen ind” med Luciaoptog ved kirkekoret.

Juleaften på gymnasiet

SØNDAG D. 24 DECEMBER KL 14.00 OG 15.30

Sognets skønne og traditionsrige juleaftensgudstjenester vil i år foregå i gymnasiets store sal, som klædes til lejligheden i lys og glæde. Der er god plads
og god lyd.
Vi glæder os til at fylde salen kl. 14.00 og kl. 15.30.
Følg faklerne, der viser vej til den vestligste indgang
ud mod Egerisvej. Man kan parkere ved gymnasiet,
ved Gammelgaard eller på Egeris Torv.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Det første år er ved at være gået for det siddende menighedsråd. Ud af 10 medlemmer i Egeris menighedsråd er de
4 nye. Vi har også glæde af de 2 suppleanter, og samarbejdet forløber så fint! Alle medlemmer arbejder for det samme,
nemlig at holde kirke for alle aldersgrupper i Egeris Sogn.
Hverdage og søndage går fint med alle de aktiviteter og
gudstjenester der holdes i kirkesalen og i sognehuset.
Vores dygtige organist, Tove Kjær, har fået oparbejdet et
meget velsyngende kor, hvor de ældste piger nu går i 7.
klasse. Det er dejligt at se, at deres forældre bakker op om
koret. Tak til ”Kor-tanterne”, som hjælper ved øve-dagene og
ved de gudstjenester og arrangementer, hvor koret medvirker.
På Visionsdagen for ansatte og menighedsrådsmedlemmer i
Egeris, snakkede vi gudstjeneste, undervisning, diakoni, mission og kirkelig forvaltning. Vi var opdelt i mange forskellige
grupper. Nogle gange var vi inde i sognehuset, andre gange
gik vi rundt på kirkegården og snakkede i små grupper og fik
gode idèer. Det var en rigtig god lørdag, hvor vi havde tid til
at snakke sammen om det, som vi synes er vigtigt.
Tak til de mange ”sognebørn”, som mødte op til høstgudstjeneste, kirkefrokost og efterfølgende menighedsmøde. Det er
rigtig dejligt at få lov til at fortælle interesserede om året, der
er gået og lidt om økonomien. Det var en ekstra fornøjelse,
at lokalerne var fantastisk smukt pyntede med høstdekorationer!
Byggeriet af kirken går stadig helt efter planen. To søndage
har Jens Pedersen, formand for Byggeudvalget, holdt ”Åben
Byggeplads” og vist interesserede rundt. Vi vil gentage dette,
når byggeriet når længere frem.
Menighedsrådsformand Kirsten Yde

Helligtrekongersvandring

SØNDAG DEN 7. JANUAR KL. 10.15
Vi vil igen vandre sammen ind i det nye år. Vi begynder med
gudstjeneste i Egeris kl. 10.15. Derfra vandrer vi til Kirkeladen i
Estvad, hvor vi får lidt suppe, og kl. 13.30 samles vi i Estvad kirke
til nadver.
Det er naturligvis også muligt at deltage i gudstjenesten uden at
deltage i vandringen. Man må være forberedt på ujævnt terræn.
Der er transport tilbage til Egeris.

En fantastisk gåtur med
mulighed for vind i håret,
røde kinder og en god snak
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Aktivitetskalender
December

6

BA - Betty Ahrenfeldt
BK - Birgitte Kjær
AE - Anita Engberg

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 1.

10.00-11.30

Højskoleformiddag

Sognehuset

Fredag d. 1.

20.00-23.00

Natkirke AE

Estvad

Søndag d. 3.

10.15

Gudstjeneste 1. søndag i advent, AE

Egeris

Tirsdag d. 5.

12.00-14.00

Mændenes mødested

Sognehuset

Onsdag d. 6.

10.00

Jul for børnehave- og dagplejebørn

Egeris

Onsdag d. 6.

19.00

Adventskoncert med kirkens kor

Egeris

Søndag d. 10.

10.15

Gudstjeneste 2. søndag i advent, BA Kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 12.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Tirsdag d. 12.

19.00

Gudstjeneste med Landsforeningen LEV

Egeris

Onsdag d. 13.

10.00

Jul for børnehavebørn

Egeris

Torsdag d. 14.

19.00

Vi synger julen ind - Luciaoptog

Kirkesalen

Søndag d. 17.

09.00

Gudstjeneste 3. søndag i advent, BK

Egeris

Onsdag d. 20.

08.00-12.00

Jul for skolebørn

Brårup Skole

Onsdag d. 20.

19.00

Stilletid i Rønbjerg, BK

Rønbjerg

Søndag d. 24.

14.00

Gudstjeneste Juleaften, BK ( Gymnasiets store sal)

Gymnasiet

Søndag d. 24.

15.30

Gudstjeneste Juleaften, BA ( Gymnasiets store sal)

Gymnasiet

Mandag d. 25.

10.15

Gudstjeneste Juledag, BA

Egeris

Tirsdag d. 26.

10.15

Gudstjeneste 2. juledag, BK

Egeris

Januar

Tid

Begivenhed

Sted

Mandag d. 1.

16.00

Gudstjeneste Nytårsdag, BA

Egeris

Søndag d. 7.

10.15

Gudstjeneste Helligtrekongersvandring, BK

Egeris

Søndag d. 7.

13.30

Nadver Helligtrekongersvandring, AE

Estvad

Tirsdag d. 9.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Fredag d. 12.

20.00-23.00

Natkirke, AE

Egeris

Søndag d. 14.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Tirsdag d. 16.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Onsdag d. 17.

17.00

Stilletid i Rønbjerg, BK

Rønbjerg

Torsdag d. 18.

19.30

Syng sammen aften

Egeris

Søndag d. 21.

10.15

Gudstjeneste, BK

Egeris

Onsdag d. 24.

17.00

Musikgudstjeneste, BK

Egeris

Onsdag d. 24.

19.00

Kreativ Aften

Sognehuset

Torsdag d. 25.

17.00

Ulvetime - fællesskab for familier

Kirkesalen

Søndag d. 28.

10.15

Gudstjeneste, BA Kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 30.

9.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Februar

Tid

Begivenhed

Sted

Fredag d. 2.

10.00

Højskoleformiddag

Sognehuset

Fredag d. 2.

20.00-23.00

Natkirke, AE

Estvad

Søndag d. 4.

10.15

Gudstjeneste, AE

Egeris

Søndag d. 4.

15.00

Koncert med Klezmerduo

Kirkesalen

Tirsdag d. 6.

19.30

Syng-sammen-aften

Sognehuset

Onsdag d. 7.

19.30

Sogneaften om kærlighed

Kirkesalen

Søndag d. 11.

10.15

Gudstjeneste Fastelavn, BK

Egeris

Tirsdag d. 13.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Tirsdag d. 13.

14.30-16.30

Sang og Seniorliv

Egeris

Søndag d. 18.

09.00

Gudstjeneste, BA

Egeris

Onsdag d. 21.

17.00

Stilletid i Rønbjerg, AE

Rønbjerg

Torsdag d. 22.

17.00

Ulvetime - Fællesskab for familier

Kirkesalen

Søndag d. 25

10.15

Gudstjeneste, BK - Kirkekoret medvirker

Egeris

Tirsdag d. 27.

09.30-11.30

Mændenes Mødested

Sognehuset

Onsdag d. 28

17.00

Musikgudstjeneste, BA

Egeris

Marts

Tid

Begivenhed

Sted

Natkirke, BA

Egeris

Fredag d. 2.

20.00-23.00

Søndag d. 4.

10.15

Gudstjeneste, BA

Egeris

Søndag d. 11.

10.15

Gudstjeneste, BK - FKN Sogneindsamling

Egeris

Sæt X i kalenderen Pinsedag: Indvielse af vores nye kirke & 1. september: Kirkemarked
			
7

KIRKELIV
SENIORLIV

Mændenes Mødested

Højskoleformiddage

MØDEDATOER I 2018: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2.
ALLE DAGE KL. 9.30-11.30.

- Kaffe, hygge og lidt til ”de små grå”.
FREDAG DEN 1. DECEMBER KL. 10-11.30
Kirker på Skiveegnen v. museumsinspektør Anne Birgitte
Jessen, Museum Salling
Selvom vi er i Egeris Sogn, hvor en af Skiveegnens nyeste og
mest moderne kirker er ved at gennemgå en grundig ombygning, har de fleste et billede af, hvordan en ”rigtig” landsbykirke
ser ud: Et lille kor, et større skib og mod vest et højt tårn til klokken. Skiveegnens landsbykirker er rigt udsmykket med søjlepotaler og granitrelieffer. I dag kan det virke besynderligt at finde
søjler, tovsnoninger og fabeldyr på de gamle landsbykirkers
massive mure. Både billederne og murenes lukkethed kan dog
forklares.
FREDAG DEN 2. FEBRUAR
Fjendskab v. sognepræst Anita Engberg
Fjendskab er ”grimt, uværdigt og påtrængende, men det pirrer,
provokerer og sætter også kreativiteten i sving” (Mikkel Thorup).
En formiddag om fjendskaber og fjendebilleder i samfundet og
Biblen.
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Mændenes Mødested er for alle mænd 65+. Der serveres kaffe
og rundstykker. Pris: 20,Tirsdag den 5/12 har vi julefrokost i Mændenes Mødested.
Vi mødes i Sognehuset kl. 12.00 medbringende en pakke til en
værdi af ca. 20,- til pakkeleg. Pris 20,- Øl og vand kan købes.

Sang og Seniorliv
TIRSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 14.30
Efter sangen og kaffen vil kirkekoret gå Luciaoptog, der vil være
sang og fortælling.
TIRSDAG DEN 9. JANUAR
Efter sangen og kaffen vil skole-kirkemedarbejder i Skive sogn,
Mette Thybo Jensen fortælle om: “Ting og sager fra livets rygsæk
- om noget af det og nogen af dem, som man opdager, har haft
betydning i livet.”
TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 14.30
Efter sangen og kaffen vil Ronald Risvig fra Aulum tale over
emnet ”Matador”

GUDSTJENESTE ER OGSÅ…
Natkirke
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

KREATIVE
AFTNER

ONSDAG DEN 24. JANUAR KL. 19.00 I SOGNEHUSET

I sommeren 2018 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.

En halv times pause midt på ugen, hvor musikken og salmesangen er de bærende elementer. Musikgudstjenesterne foregår i
Egeris kirkesal.
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VI BÆRER MED

DØBTE
20.08.2017
22.10.2017
22.10.2017
29.10.2017

JULEINDSAMLING

Noa Filtenborg Asmussen
Alice Meldgaard Jacobsen
Lucas Meldgaard Jacobsen
Mille Roesen Hangaard

BEGRAVEDE
11.08.2017
19.08.2017
22.08.2017
02.09.2017
16.09.2017
23.09.2017
13.10.2017
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Einar Andersen
Anna Marie Jørgensen Dahl
Hanne Hartvig Laursen
Jørgen Christian Otte
Stig Seidenfaden
Mary Nielsen Teglgaard
Karin Linda Johansen

Skive Menighedshjælp (Skive-Resen-Egeris sogne) henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om
at støtte den forestående juleindsamling. Vi håber, at
denne indsamling også i år må give et godt bidrag til
uddelingen. Bidrag kan afleveres på Kirkekontoret,
Reberbanen 19, eller til en af byens præster, ligesom vi
samler ind i Egeris Kirke gennem hele december.
Man kan også støtte direkte på Spar Nord konto 8500266-02-13964.
På præsternes vegne, Birgitte Kjær og Betty Ahrenfeldt

For engang var i mørke, men nu er I lys
i Herren; lev som lysets børn, for lysets
frugt er lutter godhed, retfærdighed og
sandhed
(Ef. 5,8-9)

I MEDGANG, MODGANG
OG TOMGANG
ONSDAG D. 7. FEBRUAR KL. 19.30 I EGERIS KIRKESAL
Tag din kæreste, søster eller gode ven under armen – eller kom
alene – og sæt dig ved et af de hyggelige borde, så er der lagt op til
en aften med fokus på kærligheden, - den vidunderlige, sårbare og
svære kærlighed. Vi har inviteret Steen Kruse, der er erfaren par- og
familieterapeut i Aarhus og oplægsholder, til at give os gode ord
med på vejen.

Vitaminer - forkælelse – pas
på parforholdet, mens I
stadig elsker hinanden!

Bagefter vil der blive serveret lækker kage- og frugttapas og lidt
bobler. Tilmelding til sognepræst Birgitte Kjær senest fredag d. 2.
februar. Det koster 50 kr. som betales på aftenen.

At elske et andet menneske, og føle sig elsket
er på én og samme tid både det største og (måske)
sværeste i vores liv. Parforholdet er det sted, hvor de
fleste af os har de største forventninger og samtidig
investerer mindst tid. I et keltisk ordsprog hedder det:
Vi lever i ly af hinanden. Jeg tror, at det er en af de
store og gode grunde til, at vi søger ind i parforhold,
at vi ønsker én vi kan leve sammen med og i ly af.
Mød Steen Kruse, 49 år, og erfaren familieterapeut og
leder af Center for Familieudviklings afdeling i Aarhus.
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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
25. JANUAR OG 22. FEBRUAR
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 10. JANUAR 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

Fastelavn er mit navn
SØNDAG D. 11. FEBRUAR FEJRER VI FASTELAVN I KIRKEN.
Det er for hele familien. Vi håber at se mange udklædte børn til
gudstjenesten og den efterfølgende tøndeslagning. Der vil blive
serveret varm chokolade og boller. Arrangementet laves i samarbejde med FDF Egeris.
12

Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have.
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.

KLEZMERDUO
-FESTMUSIK FRA ØSTEUROPA

SØNDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 15.00 I EGERIS KIRKESAL
Klezmerduo hører til blandt landets førende fortolkere af den
traditionelle jødiske festmusik – klezmer. Igennem mere end 25
år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde
og livsbekræftende univers, som de formidler med humor og
smittende spilleglæde.
Sprælsk musik med rødder i Østeuropa, som rummer længsel
og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen.
Herhjemme genkender mange klezmermusikken fra ”Spillemand på en tagryg” eller fra rejser i Østeuropa og på Balkan.
Koncerterne krydres med fortællinger. Kombineret med en fornem teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo
at skabe intense oplevelser, der taler til hjertet.
Klezmerduo består af Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer,

tuba, vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion,
vokal). Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og
i udlandet, hvor de har optrådt i de fleste europæiske lande samt
i Israel, USA, Argentina og på Cuba. Klezmerduo har vundet en
førstepris på Verdensmusikfestivalen samt udgivet 4 CD`er, der
har fået flere Music Award nomineringer.
Der er fri entré til koncerten.

Festmusik fra Østeuropa
- Musik der lér med det ene
øje, mens det andet græder!
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SOGNEINDSAMLING
SØNDAG DEN 11. MARTS 2018

Inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste
Hvert år i marts måned deltager Egeris Sogn i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Ønsker du at være indsamler, kan du kontakte Lillian Vittrup, der
er indsamlingsleder i Egeris sogn.
Tlf. 20 98 61 71 eller mail: Lillian@vittrup.dk

GØR EN VERDEN TIL FORSKEL
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind - men
det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag.
Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

VOK – VIDEN OM KRISTENDOM
• er et folkekirkeligt initiativ til
voksenundervisning på Skive-egnen
• byder velkommen til alle med
nysgerrighed og interesse
• er undervisning ved fagfolk
• er åben samtale og plads til at undres
• fri entré.

Verdens skabelse
TORSDAG 8. FEBRUAR KL. 19:30 I HEM PRÆSTEGÅRD
v/sognepræst Morten Rydal
Når det gælder verdens og universets skabelse er vi vant til at
tænke i enten-eller: Enten har Biblen ret eller også har videnskaben! Enten blev verden skabt af Gud på syv dage eller
også opstod den ved en eksplosion i verdensrummet for 13
mia. år siden. Begge dele kan ikke være sandt – eller kan det?
Vi skal en tur tilbage til universets begyndelse. Hvad er det
egentlig Biblen fortæller? Med Morten Rydal som guide skal
vi læse skabelsesberetningen igennem med nye briller. Sære
ting og overraskende sammenhænge vil åbenbares!
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PREP
OBS! NYT KURSUS
for alle interesserede, uanset hvor I bor.

Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Kommunikationskursus for par
PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREPkurset 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.

PREP er for par i alle aldre og livsfaser, der 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. 13. Januar kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 20. januar 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

SYNG
SAMMEN
AFTENER

VINTER

2018
TORSDAG DEN 18. JANUAR
KL. 19.30-21.00 I SOGNEHUSET
TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR
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!

Arrangeres af Skive, Resen og Egeris sogne

Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden.
Mattias Stølen Due, leder af Center for Familieudvikling
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Nyt fra kirkegården
Granpyntningen på kirkegården blev påbegyndt
i uge 44.
I uge 45 blev der etableret en grussti rundt til
rundellerne på den sydlige del af kirkegården.

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.
Fredag d. 1. december kl. 09.00-11.00 Skriftens stemmer.
Kirkeladen i Estvad
Med afsæt i den metode, der hedder ”Dwelling in the word”
og evangeliet til 1. søndag i advent (Luk 4,16-30) vil vi sammen
med Thomas Cung Bik fra Myanmar komme tættere på Biblens
budskab og vores respektive tanker om tro gennem læsning,
bøn og dialog. Det kræver ikke nogen særlige forudsætninger at
være med til dette arrangement, heller ikke engelskkundskaber.
Sognepræst, Anita Engberg, oversætter mellem dansk og
engelsk undervejs. Ingen tilmelding - Alle er velkomne.
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•
•
•

Onsdag d. 13. december kl. 19.00 Julekoncert med
Flyndersøkoret. Estvad kirke
Onsdag d. 31. januar kl. 19.00 Filmaften
Tirsdag d. 6. februar kl. 14-16: Fortælleeftermiddag
”Om at være bedemand og graver”. Kirkeladen i Estvad

Prædikenværksted, Kirkeladen i Estvad:
En times samtale om tro og liv. Her er ingen spørgsmål for
dumme eller nogen tro for lille. Datoerne finder du i aktivitetskalenderen. Tilmelding er ikke nødvendig, men kontakt evt. sognepræst Anita Engberg, hvis du er interesseret, da ændringer
kan forekomme.
Fredage kl. 9-10: 5. jan, 12. jan, 19. jan.
Torsdage kl. 8.45-9.45: 25. jan, 8. feb, 22. feb

