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Er græsset mon grønnere hos naboen?
Det er snart jul, en tid med mange ritualer og mange
traditioner, og derfor også en tid hvor man måske skeler over naboens hæk for at se om alt ser ud til at være
bedre, mere spændende og mere idyllisk der. Der kan
være mange forventninger til julen og lever man ikke
lige som gennemsnittet bliver det mere tydeligt i en
tid som julen, for højtider kalder på glansbilledfamilier,
men vi glemmer ind imellem at vise og fortælle hinanden et mere reelt og bredt billede af hvad livet er og
hvordan det kan leves.
Der er de familier der ikke kan holde jul sammen: arbejde, sygdom, skilsmisse kan skille familier ad, så de bliver
tvunget til at holde en anden jul end den der var deres
førsteprioritet. Der er også familier som ikke har mulighed for at holde en jul der ligner andre, familier som ikke
har så mange midler. (Heldigvis er der rigtig mange som
hvert år hjælper til at Menighedshjælpen her i Skive kan
hjælpe mange familier på vej til at holde jul, hvor man
ikke behøver vælge mellem mad eller gaver.)
Jeg tror ikke jeg er den eneste der ind imellem skeler
over på naboens plæne for at se om græsset der er
grønnere, men jeg øver mig selv i at huske på denne
fine fortælling:
Et jødisk sagn fortæller, at engang for længe, længe siden
var der nogle mennesker, der klagede til Gud og spurgte,
hvorfor de skulle have det så meget værre end andre.
Gud tænkte sig lidt om, bad dem så samle alle deres sorger
i hver sin pose og hænge dem op på et stakit. Når så mørket
kom, skulle alle de, der havde klaget, gå ud og kigge i de
andres poser, om der hos dem var noget, de ville bytte med.
Folk gjorde, som Gud havde foreslået. Om aftenen gik de
rundt i mørket og kiggede i den ene pose efter den anden,
men til sidste endte det alligevel med, at de alle greb deres
egen pose og skyndte sig hjem med den. For da de kom til
stykket, var der alligevel ingen, der ville bygge deres smerte
og sorger med andres.

Nej, hvis vi virkelig fik valget ville vi så bytte med naboen? Sikkert ikke, for vi ved trods alt hvad vi har, men ikke
hvad vi får, vores livs sorger er der på mærkelig vis også
en sær tryghed ved. Men når vi sikkert ikke vil bytte, så
kunne vi måske gøre os selv og hinanden den tjeneste
at vi tør fortælle om både det gode og det svære i livet,
så vi ikke behøver spørge os selv om naboen har det
meget bedre.
Og så huske at de poser vi tager med hjem fra stakittet
behøver vi ikke bære på helt selv, vi kan bede om hjælp
til det – når vi tør tro og håbe på hjælp til at bære vores
byrder, så får julen nemlig en helt anden betydning, så
ser vi julens stjerne lyse, så forstår vi at julen ikke bare er
et udstillingsvindue for familier, ikke bare neonlys eller
en våbenhvile. Det er meget mere end det..
Med håbet om at vi ikke bare må synge om det
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
(Fra Salmen ”Hvad er det der gør jul til noget særligt?”
en salme som sidste år vandt P2’ julesangkonkurrence )
Men også forstå det, ønsker jeg jer alle en glædelig jul
og et velsignet nytår.
Natalia Packert Andresen
sognepræst

Juleindsamling

til Skive menighedshjælp
(Skive Sogn, Resen Sogn og Egeris sogn)
Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro
til alle i byen om støtte til den forestående uddeling.
Vi håber, denne indsamling også i år må give et godt bidrag
til juleuddelingen. Bidrag kan afleveres på kirkekontoret,
Reberbanen 19, SPAR NORD konto 8500-266-02-13964,
til en af byens præster eller ved gudstjenesternes indsamlinger.

Kirkekorenes julekoncert

Torsdag d. 15. december kl. 19.30 i Skive Kirke
Skive Kirkes Voksenkor, Korskole, Juniorkor og Teenkor synger under ledelse af
Morten Ladehoff og Anna Ring. På programmet er kendte julesange og salmer samt
engelsk kormusik. Der er fri entré.

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.

Filmaften: ”ATONEMENT”
– ny film om ældgammelt tema
Introduktion og efterfølgende diskussion
v/Mads Callesen, sognepræst
Onsdag 22. februar kl. 19:00, Skive sognegård
ATONEMENT, soning, forsoning… Både på dansk og engelsk er det ord,
der lyder gamle! Ikke desto dukkede der i 2007 en film op under den titel med Keira Knightley, James McAvoy og en ganske ung Saoirse Ronan
og erobrede Oscar-nomineringer og verdens biograflærreder.
Hvorfor har mennesker både i og uden for kristendommen gennem
århundreder kredset om soning og forsoning? Hvad er der på færde i
filmens handling i England umiddelbart før 2. verdenskrig, hvor en ung
pige gør, hvad hun ikke kan overskue, og dog må bruge et liv på at betale af? Hvorfor taler det til os?

Orgelkoncert med
konservatoriestuderende
Tirsdag d. 21. februar kl. 19.30 i Skive Kirke
Der studerer mellem 15 og 20 organister på Det jyske
Musikkonservatorium i Aarhus, og hvert år spiller de
en række orgelkoncerter i forskellige kirker i Danmark. Koncerterne giver en masse vigtig erfaring
for de studerende, og giver mulighed for at de kan
præsentere den musik de arbejder med op mod eksamener og årsprøver.
Koncerten varer en time, og der er fri entré.

Katja Bjørn

– en videokunstner besøger Skive
Tirsdag 17. januar kl. 19:00 i Skive sognegård. Entré eller medlemskab.
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen og Skive Kunstforening
Billedet forneden er et klip fra en videoinstallation af kunstneren Katja Bjørn (f. 1967). ”På den anden side” hedder det.
Videoen ligger i jorden; vi står og kigger ned og får øje på et menneske, som kigger tilbage – ”på den anden side”.
I foråret 2017 har museet inviteret Katja Bjørn til at udstille i Skive et par markante steder ude i byens rum, hvor mennesker færdes. Initiativet er et led i syv jyske byers fællesprojekt under overskriften De Syv Dødssynder, hvor Skive og
Katja Bjørn skal tage sig af ”misundelsen”. Grundtvigsk Forum og Skive Kunstforening har i fællesskab inviteret Katja
Bjørn til at fortælle om, hvad der er på færde.
Katja Bjørn er i sin kunst kendt for temaer som kroppen, menneskets relationer, vandet, de usagte historier – og ikke
mindst forvandlingen. Kom og hør – kom og se!

Gigantkorets julekoncert

Onsdag d. 7. december kl. 19.30 i Skive Kirke
Traditionen tro synger ”Gigantkoret” julen ind i Skive Kirke. Gigantkoret består af Sallingkoret (under ledelse af Helle Toft Simonsen), Håndværkerkoret Nykøbing Mors (under ledelse
af Anja Brejner Højgaard), SkiveEgnens Herrekor (under ledelse af Elena Vas Andersen) og
Gigantkoret (under ledelse af Anja Brejner Højgaard).
Vi håber mange vil komme og overvære koncerten og synge med på nogle af julens dejlige
fællessalmer. Entre: 50 kr. som går ubeskåret til Hospice Limfjord.

Tak
Skive Menighedsråds mangeårige kordegn, Else Marie Balsby
har valgt at gå på pension ved udgangen af september måned
2016. Else Marie Balsby har udvist stor dygtighed og loyalitet
over for sit arbejde og har tillige udvist stor interesse for det
kirkelige arbejde. Menighedsrådet takker hermed for det gode
samarbejde og ønsker alt godt i tiden fremover.
Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

FARVEL OG TAK!							
GODDAG OG VELKOMMEN!
Menighedsrådsvalget 2016 er overstået.
For valgperioden har det siddende menighedsråd udvist stor interesse for det kirkelige liv og arbejde i Skive
Sogn. Dette er kommet til udtryk gennem et godt og
loyalt samarbejde, medarbejder og menighedsrådsmedlemmer imellem, hvor alle har ydet en stor indsats.
Og der skal herfra lyde en stor tak.
Seks medlemmer ønskede ikke at genopstille til en ny
periode. Nogle af de afgående medlemmer har siddet i
menighedsrådet i flere perioder, nogle flere end andre.
Den af de afgående medlemmer, som har været i menighedsrådet længst, er Ebba Lund, som har været
medlem af rådet i 36 år. Ebba har haft mange udvalgsposter, enten som almindelig udvalgsmedlem eller formand for udvalgene. I en årrække var Ebba Lund også
næstformand for menighedsrådet.
Kendetegnende for det arbejde Ebba har ydet i Skive
Menighedsråd er, at alt er udført til punkt og prikke, og
altid med dette for øjet, at tingene skulle være i orden,
til gavn for kirken og det kirkelige liv i sognet.
Der skal derfor herfra lyde en særlig tak for den indsats
Ebba Lund har ydet igennem alle årene.

De nyvalgte medlemmer af Skive menighedsråd bydes
hermed velkommen. Vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde, som skal være til gavn og glæde for det
fremtidige kirkelige liv i Skive Sogn.
Det nye menighedsråd:
Ole Dahl, Adelgade 1A, 1
Poul Erik Jeppesen, Vindevej 54
Lis Gregersen, Sjællandsgade 18
Bente Bisgaard, Normavej 7
Gurli Jensen, Grønningen 9
Lisa Henriksen, Odgaardsvej 66
Karl Bundgaard, Olgavej 8
Lisbeth Luckow, Frederiksdal Allé 6
Ida Götke, Grønningen 13
Lisa Bertelsen, Petravej 33
Else Marie Balsby, Tolstrupvej 14
Morten Østergaard, Frederiksdal Allé 94
Ove Jensen, Frederiksgade 40
.

Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

Allehjem

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.30
Foredrag v. Henning Kjær Thomsen
Teologisk konsulent, Viborg
Hvad er et menneske
Henning Kjær Thomsen blev teologisk konsulent for biskoppen i 2015. Kom fra et embede som rektor på Pastoralseminariet i Aarhus, som han har haft i 16 år. For
Henning er det afgørende, at det, han beskæftiger sig
med, har krop. Det vil sige, at han helst ikke beskæftiger
sig med noget, medmindre det har konsekvenser for
de menneskelige relationer. Derfor er det også kristendommens enestående evne til at forene mennesker i et
”fællesskab om fællesskabet”, der optager ham.

Mandag den 6. februar 2017 kl. 19.30
Foredrag v. Peter Tygesen København
Forfatter, filmskaber, fortæller
Hvorfor går det altid galt i Afrika
Hvorfor hører vi næsten kun om krig, sygdom og elendighed i Afrika? Har det ingen ende? Vi ved snart alt om,
hvordan afrikanerne dør - men hvordan lever de? Med
baggrund i 30 års liv og rejser i Afrika fortæller Peter Tygesen med kærlighed til det varme, vilde kontinent om
afrikanernes liv, håb og drømme.
Skive Menighedsråd er medindbyder til denne aften

Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.30
Foredrag v. Morten M. Aagaard
Sognepræst og korshærspræst i Aarhus
Kan du hjælpe en traumatiseret flygtning fra Syrien, en fattig migrant fra Rumænien eller en nabo,
der drikker?”.
Kom og hør fhv. leder af Kirkens Korshær fortælle om
kirkens sociale ansvar for samfundets mest udsatte
medmennesker, om Kirkens Korshærs arbejde og om
hvordan vi som kirke og privatpersoner bedst muligt
hjælper!
Pris inkl. kaffe 50 kr.
ALLE er velkomne
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Hverdagsgudstjenester
Husk at vi har hverdagsgudstjenester i Vor Frue Kirke, tirsdage kl. 17 ved Natalia Packert
Andresen.
Juniorkoret medvirker ved gudstjenesterne, som er følgende
tirsdage:
24. januar
28. februar
4. april

Café eftermiddage
i Skive sognegård
Tirsdag d. 31. januar kl. 14.00
Erling Thorup: ”Mit liv som købmand i Løvel”

Tirsdag d. 28. februar kl. 14.00
Valgmenighedspræst Ronald Risvig:
”Matador og kristendommen”

Tirsdag d. 28. marts kl. 14.00
Organist Morten Ladehoff:
”Bach og Beethoven – musikkens genier”

KFUM og KFUKs voksenafdeling
Mandag d. 23. januar kl. 19.30 i Egeris Kirkes mødelokale:

“Skæbnens spil – flugten fra Afghanistan”
foredrag ved Nasi Habibi, Fabjerg.

Nasi fortæller om sit liv i Afghanistan og familiens flugt til Pakistan
og senere Iran. Da tilværelsen bliver uudholdelig beslutter hun at
flygte med sine 3 børn til Danmark.

Klokkespil Vinter 2016/17
		
December
08.05:		 Af højheden oprunden er
13.01:		 Gør døren høj gør porten vid
16.01:		 Blomstre som en rosengård
17.01:		 Nu tændes 1000 julelys
18.05:		 Det kimer nu til julefest

		
Februar
08.05:		 Det er hvidt derude
13.01:		 Se, vi går op til Jerusalem
16.01:		 Kirken den er et gammelt hus
17.01:		 Som vintergrene
18.05:		 Fred hviler over land og by

		
Januar
08.05:		 Vær velkommen Herrens år
13.01:		 En rose så jeg skyde
16.01:		 Dejlig er den himmel blå
17.01:		 De Hellig tre konger så hjertensglad
18.05:		 Den store, stille nat går frem

WILLY EGMOSE Trio

Onsdag d. 1. marts kl. 19.30 i Skive Kirke
Den landskendte Trio har samarbejdet siden 1981 i mange forskellige sammenhænge: kirker, koncertsale, kulturforeninger, jazzklubber, højskoler,
korstævner, i indland såvel som udland. Er kendt for deres bearbejdelser af
danske salmer (jazzkoraler). Er også kendt som foregangsmænd for rytmisk
musik i kirken, herunder nye rytmiske salmer. Dette bygger de dog på en
kærlighed til traditionen.
Trioen består af:
Willy Egmose på piano,
Jeppe Smith-Olsen på kontrabas
og Kristian Leth på trommer. 		

Koncerten arrangeres i
samarbejde med Skive Jazzklub

Julens gudstjenester
JULEAFTEN
Skive kirke 24/12 kl. 11:00:
Juleaftensgudstjeneste,
især for de mindste
(Natalia Packert Andresen)
Skive kirke 24/12 kl. 13:30:
Juleaftensgudstjeneste for alle generationer (Jesper Hornstrup, med
Hartmanns juleaftensliturgi)
Vor Frue kirke 24/12 kl. 13:30:
Juleaftensgudstjeneste for alle generationer (Mads Callesen)
Skive kirke 24/12 kl. 15:00:
Juleaftensgudstjeneste for alle generationer (Mads Callesen)
JULEDAG
Skive kirke 25/12 kl. 11:00:
Julens fest- og hovedgudstjeneste,
hvor trompet, orgel, kor og menighed musicerer om kap
med englesangen julenat
(Natalia Packert Andresen)
ANDEN JULEDAG
(Sankt Stefans Dag)
Vor Frue kirke 26/12 kl. 10:00:
(Mads Callesen)
Det er stadigvæk jul, men denne dag
er der en alvor, der trænger sig på:
Lyset skinner i mørket.

Nytårsaften
Vor Frue kirke 31/12 kl. 15.30:
Kort gudstjeneste, hvor vi takker for
det gamle år og i våbenhuset bagefter skåler for det nye.
(Mads Callesen)
Nytårsdag
Vor Frue kirke 1/1 kl. 16.30
Højmesse
(Jesper Hornstrup)
Hellig Tre Kongers Aften
Vor Frue kirke torsdag 5/1 kl. 19.30:
Vi tænder juletræet for sidste gang,
og synger julen ud.
Gudstjeneste i Vor Frue Kirke og
efterfølgende samvær i sognegården.
(Mads Callesen)

Program for Indre Mission, Skive
Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive
Missionshus, Christiansgade 6. www.skiveim.dk

Torsdag d. 26. kl. 19,30. Møde I Skive Sognegård
v/projektmedarbejder i IKC Wessam Youssef, Århus.
Emne: Hvad er Islam?

December:
Mandag d. 5. kl. 9,30. Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Lørdag d. 28. kl. 13,30. Pigedag v/Kerstin Hoffmann,
Højslev. Tema: ”Livet er en gave – fra begyndelsen”.

Tirsdag d. 6. kl. 19,30. Adventsfest, fællesmøde
v/bibelskolelærer Peder Kølle, Børkop.

Mandag d. 30. kl. 9,30. Mandagscafé.

Mandag d. 12. kl. 9,30. Mandagscafé
v/missionær Poul Erik Hansen, Farsø.
Onsdag d. 14. kl. 19,00. Vi synger julen ind med
Gospel-kids. Andagt v/Ole Dahl.
		
Onsdag d. 28. kl. 19,00. Julefest for alle aldre
v/pastor Ove Mølgaard, Skive.
Januar:
Fredag d. 6. kl. 18,00.
Nytårsfest med fællesspisning for alle aldre.
Kl. 19,00 tale v/landsleder i IMU Tonny Dall Sørensen,
Haderslev.
Mandag d. 9. – fr. 13. kl. 19,30. Evangelisk Alliances
Bedeuge. Fredag holdes det i et privat hjem.
Mandag d. 16. kl. 14,30. Mandagscafé
v/Aage Kristensen, Øster Assels.
Onsdag d. 18. kl. 19,30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.
Mandag d. 23. kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Tirsdag d. 31. kl. 19,30. Fællesmøde v/ungdomskonsulent Peter Rahbek, Skjern.
Februar:
Mandag d. 6. kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.
Onsdag d. 8. kl. 19,30. Møde v/missionær
Søren Skovenborg, Hobro.
Mandag d. 13. kl. 14,30. Mandagscafé
v/Harry Harregaard, Durup.
Emne: ”Den gode far og de to fortabte sønner”.
Onsdag d. 15. kl. 19,30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.
Mandag d. 20. kl. 9,30. Mandagscafé.
Onsdag d. 22. kl. 18,00. Fællesspisning.
Kl. 19,30. Generalforsamling.
Mandag d. 27. kl. 19,30. Møderække, tale v/sognepræst
Morten Mouritzen, Vinding. Sang v/Skivekoret.
Tirsdag d. 28. kl. 19,30. Lovsangsgudstjeneste med
skriftemål og nadver i Vor Frue Kirke v/sognepræst
Karsten Christensen, Harboøre. Efterfølgende kaffe i
Missionshuset.

WESSAM MAHROUS YOUSSEF
Projektmedarbejder i Internalt Kristent Center, Aarhus taler i
Skive Sognegård torsdag den 26. januar 2017 kl. 19,30
Hvad er Islam?
Hvad siger Koranen om Jesus? Hvad tænker muslimer om kristne? Hvordan kan vi nå muslimer? Disse og andre brandaktuelle emner – f.eks. forskelle mellem Islam og kristendommen – vil blive taget op. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.
Wassam er 45 år og vokset op i Cairo, Egypten i en kristen familie. Han er i egypten uddannet Egyptolog (turguide) og har oplevet at se kirker blive brændt og kristne forfulgt. Han er
dansk gift og har to børn, men har mor og to brødre i Egypten. Han kom til Danmark i 2012
Se også www.imta.dk

Sognemøde arrangeret af
Indre Mission sammen
med Menighedsrådet

Babysalmesang i Resen Kirke

Tirsdag d. 10. januar kl. 9.30 starter et nyt hold babysalmesang
Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt
til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem
mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at
se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker.

Efter babysalmesang i kirken går vi over i Sogne-huset
til en kop kaffe og hyggeligt samvær.
Tilmelding: td@km.dk tlf. 30248422

Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og organist
Lene Vammen Bisgård glæder sig til at møde børn og
forældre og til at opleve det musikalske samvær.

Skive Kirkegårde
har fået sin egen hjemmeside
Her kan findes oplysninger om kirkegårdene i Egeris, Skive/Resen og Skive.
Der er info om takster, dødsfald, valg af gravsted mm.
Desuden billeder fra kirkegårdene og af medarbejdere.

Kig ind på www.skivekirkegaarde.dk

INFORMATION
Sognepræst Mads Callesen
Frederiksdal Allé 25, Skive
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 16-17 - eller efter aftale. Mandag fri.
Tlf. 24 21 99 09, mail: mhc@km.dk
Sognepræst Natalia Packert Andresen
Reberbanen 19, Skive, tlf. 20 16 75 33
mail: npa@km.dk.
Mandag fri, ellers efter aftale.
Sognepræst Jesper Hornstrup
Petravej 80, Skive, tlf. 21 94 17 49
mail: jeh@km.dk
Mandag fri, ellers efter aftale.
Det er naturligvis altid muligt at komme til at tale
med en præst. Telefonsvarerbeskeder besvares så
hurtigt som muligt. Ved fridage/ferie/uddannelse vil
præstens telefonsvarer henvise til en anden præst.
Kirkekontoret
Reberbanen 19, tlf. 97 52 01 46
Kirkekontorleder Gunnar Poulsen,
mail: skive.sogn@km.dk
Kirkekontoret har offentlig kontortid kl. 9-13
mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl. 13-17.
Kirkegårdskontoret
Reberbanen 19, tlf. 97 52 06 44
Kirkegårdsinspektør Jens Holger Borgbjerg
mail: info@skivekgd.dk.
Kirkegårdskontoret har offentlig kontortid kl. 9-13
mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl. 13-17.
Formand for Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard
Olgavej 8, Skive, tlf. 97 52 34 83
mail: Olgavej8@gmail.com
Kirkeværge Poul Erik Jeppesen,
Vindevej 54, Skive, tlf. 97 52 11 76, mail: vindevej@os.dk

Kirke- og kulturmedarbejdere
Tina Ravnsbjerg Damholt
Hasselvænget 18, Skive, Tlf. 30 24 84 22
mail:td@km.dk
Mette Thybo Jensen
Reberbanen 19, tlf. 23 67 41 77
mail: mette@skivesogn.dk
Organist Morten Gerskov Ladehoff
Vestergade 4L, 1. tv, Viborg, Tlf. 29 24 60 85
mail: ladehoff5@hotmail.com
Organistass. Anna Ring
Rosenvænget 14, 1. tv., 8800 Viborg, Tlf. 51902220
mail: anring@icloud.com
Kirketjenere
Solveig Sanko
Lien 6, Spøttrup, Tlf. 97 53 31 87,
mobil 20 49 51 92, mail: solveig-s@hotmail.com
Annette Riis Elmkjær
Huginsvej 56, Skive, tlf. 96 14 07 57,
mobil 21 28 08 92, mail: riiskirk69@gmail.com
Skive Sogns hjemmeside:
www.skivesogn.dk
På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om sognets
kirker, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige
handlinger, gudstjenester og øvrige aktiviteter, samt
det aktuelle kirkeblad.
Gratis kirketaxa til ALLE gudstjenester
For beboere i Skive Sogn:
Man skal blot ringe til Skive Taxa 1 time før gudstjenesten, så kørslen kan koordineres på tlf. 97 52 47 00.
Skive Sogns Kirkeblad
udgives af Skive Menighedsråd.
Tryk: Vibla, Jegstrupvej 4M, Skive
Dette nummer af kirkebladet er redigeret af
Tina Damholt og Natalia Packert Andresen
- ansvarshavende.
Menighedsrådsmøder 2017
26/1 – 23/2 – 30/3 – 27/4 – 18/5 – 22/6 – 31/8 –
28/9 – 26/10 – 30/11.

Julens

salmer

Julen giver anledning til at
synge en helt masse sange og
salmer og traditionen tro synger
vi både julen ind og ud i Skive:
Syng julen ind
v/Natalia Packert Andresen
Tirsdag d. 6. december i
Vor Frue Kirke kl 19.30
Syng julen ind
v/Jesper Hornstrup
Tirsdag d. 13. december i
Vor Frue Kirke kl 19.30
Helligtrekonger
– vi synger julen ud
v/Mads Callesen
Torsdag d. 5. januar i Vor Frue Kirke
kl. 19.00, med efterfølgende samvær i sognegården
Kom og syng med!

