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Vær ikke bekymrede! (Matt.6,25)
Det er Jesus, der siger overskriftens ord, at vi ikke må
bekymre os for livet. De af jer, der har været oppe at
flyve, kender måske den bekymring: Sæt vi falder ned!
Navnlig når flyet letter eller lander, kan vi tage os selv i at
holde krampagtigt i armlænet. Vor Herre Jesus ved det.
Han ved, at vi har det sådan, at vi bekymrer os meget
om, hvad der måske kan ske. ”Bare jeg ikke bliver syg,
bare det nu ikke bliver regnvejr, bare jeg nu kan betale,
hvad jeg skylder.”
Men Jesus siger: Vær ikke bekymrede! Det ødelægger
livet. I skal i stedet for stole på Gud. Regn med hans godhed og magt. Vær ligesom fuglene og blomsterne, de
lever pga. Guds kærlighed og magt, og de bekymrer sig
ikke om fremtiden.
I vort land bekymrer de fleste sig vel ikke så meget over,
hvad de skal spise og drikke, det er nærmest en selvfølge. Vi er snarere bekymrede over, hvor vi skal skaffe penge til afdragene - eller til en ny bil - eller en udlandsrejse - eller sådan noget. Men Jesus siger, vi ikke må være
bekymrede.
Hvordan kan han tillade sig det? Der er bekymringer,
som er reelle nok. Hvis vi er truet af fallit og tvangsauktion. Hvis nogen er i fare for at miste deres arbejde.
Læg nu godt mærke til, at der ikke hverken her eller andre steder i bibelen siges noget om, at når man tror på
Gud, kommer der aldrig vanskeligheder. ”Hver dag har
nok i sin plage.” Der er altså noget, der hedder dagen i
dag, hvis udfordringer og plager vi må tage os af. Men
når Jesus taler om himlens fugle, siger han, at han gerne
vil være nær hos os midt i det alt sammen.

mange af dem er kristne. Jeg ved ikke, hvordan det ville
være, at skulle være deres præst og fortælle dem Jesu
ord om, at de ikke skulle bekymre sig, for Gud vil give
dem alt i tilgift, blot de sætter hans rige først. Ville de
opleve de ord som befriende?
Vi kan ikke sætte os i deres situation i vort velbjergede
lille Danmark. Men det kunne måske tænkes, vi skulle
høre ordene på en anden måde: At når Gud tilsyneladende ikke giver disse mennesker alt i tilgift, så er det
fordi vi hindrer ham i det! Fordi vi ikke er villige til at dele
med andre. Fordi vi hænger så fast ved vore rigdomme,
at vi slet ikke kan se, at vi har pligt til at dele med dem,
der har langt, langt mindre! Er vi skyld i andres bekymringer?
Det er næsten, som om Jesus her giver os en lektie for.
Giv ikke hverken dig selv eller andre bekymringer, men
læg dem hen til Gud, så han kan ændre dem. Det synes
som en svær lektie, men vil du øve dig i den, tror jeg, vi
vil opdage, at det er en god lektie. I stedet for at tænke
på det, der måske kan gå galt, så tænke mere på den
godhed Gud allerede har vist dig. Tænk på alle de løfter,
han har givet om, at han aldrig vil slippe dig. Jo mere du
tænker på det, jo mere vil bekymringerne miste deres
magt. Så opdager du det mærkværdige, at når du deler
med andre, bliver du ikke fattigere af den grund. At tro
på Gud er at lægge dine bekymringer over på ham. Og
så vil du opdage, at det er trygt og godt at leve i den tro.
Sognepræst
Jesper Hornstrup

Men hvad nu, hvis vi ser ud i verden, hvor der er millioner af nødstedte mennesker, der sulter, der er ramt
af krig og forfølgelse, der er jaget fra hus og hjem, og

Efterårs-soiré i sognegården
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 er der efterårs-soiré i Skive Kirkes sognegård.
Det er kirkens voksenkor, der underholder med et udvalg af sange, salmer og korsatser akkompagneret af Morten Ladehoff ved flygelet.
Desuden er der instrumentale indslag og fællessang. Efter koncerten bydes der på
en forfriskning, og her er der mulighed for at hilse på de medvirkende.
Der er fri entré til arrangementet, og selve koncerten varer en lille times tid.

Sommerkirke
Ti vakse piger tjekkede i uge 27 ind til tre dages sommerkirke med sang, skuespil og masser af kostumer og
rekvisitter. Det er tredje gang, vi afholder sommerkirke,
som et ferietilbud til alle børn i Skive kommune i alderen 9-12 år. I år i samarbejde med Resen sogn. Pigerne
var meget motiverede og gik på de mange forskellige
opgaver med krum hals. I korlokalet skulle de lære de
fem sange, som var den musikalske rygrad i forestillingen. De sang blandt andet om forsvundne får, en ondsindet slange og om, at hjælpen nogle gange kommer
fra en uventet kant.
I værkstedet lavede nogen guldmønter, ninjavåben
og engleglorier, mens andre malede skilte og krøllede
rundt regnet 200m hvidt gavebånd til fårekostumer. Det
hele var krydret med højt humør og vilje til at hjælpe
hinanden, når gaffatapen klistrede sig sammen, eller
klipsemaskinen ikke makkede ret.
Efterhånden som sange og rekvisitter tonede frem, var
vi klar til at øve selv skuespillet. Pigerne var selv med
til at beslutter, hvordan scenerne skulle bygges op, og
hvordan koreografien til sangene skulle være. Fordelingen af rollerne klarede vi med lodtrækning, fordi alle
gerne ville være med i det hele.

Efter tre intense dage stod pigerne klar i kirken og sang,
dansede og spillede sig gennem en forestilling på næsten tre kvarter. Så det var tre stolte ledere, der sagde tak
for denne gang og på gensyn til ti trætte piger.
De tre voksne var Karoline Rønne (kirke- og kulturmedarbejder i Resen Kirke), Mette Thybo Jensen (kirke- og
kulturmedarbejder, Skive Kirke) og Hanne Sloth Poulsen
(organist, Skive Kirke.

Fortælle- og sangaften:
FORTÆLLINGEN OM HADING
– helten hos Saxo, Grundtvig og Unna-Pernille
Torsdag 19. september 19.30 i Skive sognegård
v/fortæller Unna-Pernille Gjørup Jensen, FortællerUnnavers
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen. Entré eller medlemskab.
Vi lever også af fortællinger. Fortællinger om mennesker i verden. Grundtvig
talte om ”det levende ord”.
Denne aften fortæller fortælleren Unna-Pernille Gjørup Jensen fortællingen
om Hading. Hading er kongesønnen, der møder jættekvinder, krigere og en
sær enøjet mand. Fortællingen om Hading er både sagn og historie og myte
og fortælling om mennesker i krig og kærlighed; dér hvor mennesker befinder
sig. I Danmark, i Norden, verden rundt.
Saxo skrev om Hading for 800 år siden. Grundtvig blev inspireret, bl.a. til sangen ”De levendes land”/”Jeg kender et land”/”O kristelighed”. Denne aften er
det fortælleren Unna-Pernille Gjørup-Jensen, der giver fortællingen liv. Unna
er erfaren præst og fortæller gennem ti år. Romaner, noveller, nordisk mytologi
og højskolesang er i spil, når hun optræder. Vi skal lytte og sammen synge
Grundtvig, Halfdan Rasmussen og flere endnu.
Fortælling er ord, der flyver ud og lander, som de vil, og hvor de vil.

”…Hading og vølven kom til en mur,
der spærrede vejen for dem; nu rev
kvinden hovedet af en hane og kastede den hovedløse krop over på
den anden side. Og et øjeblik efter
hørte Hading hanen gale…”

STORBYER BAG PIGTRÅD
– de tyske flygtninge i Danmark 1945-49
Torsdag 3. oktober 19:30 i Skive sognegård
v/John V. Jensen, museumsinspektør Varde Museerne
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen. Entré eller medlemskab.
I løbet af besættelsens sidste måneder ankom op mod
250.000 civile tyske flygtninge til Danmark. Efter befrielsen
kunne de mod forventning ikke vende hjem, og i det midtog vestjyske område blev det især lejrene ved Lemvig og
Grove-Gedhus ved Karup, hvor tusindvis af tyske flygtninge
levede afsondret bag pigtråd i flere år.
I foredraget skal vi bl.a. høre om de forhadte gæster og om
overdødeligheden blandt børnene, men også hvordan de
danske myndigheder via flygtningeskolerne arbejdede på at
opdrage de tidligere fjender til fremtidige demokrater. Har
1945 og 2019 mon noget med hinanden at gøre – eller netop ikke?
I løbet af efteråret udgiver Aarhus Universitetsforlag foredragsholderens bog om emnet.

Diskussionsaften:
Luthers natside
– og kunstens stemme
Skive Museum, torsdag 21. november kl. 19.30
Billedkunstneren Ib Monrad Hansen udfordret af
teologen Mads Callesen
Arrangeret af Grundtvigsk Forum og Skive Kunstforening.
Entré eller medlemskab
Ib Monrad Hansens særudstilling på Skive Museum ”Another way of painting –
another way of thinking” rundes af, ikke med et foredrag, men med en diskussion
ud fra ét af Ib Monrad Hansens centrale værker: ”Tese 50. Martin Luthers sidste
øjebliks uskyld”.
”Man kan vel sige, at vi er enige om, at der findes en åndelig dimension, som kan dyrkes på forskellig vis”, spørger
kunstneren Ib Monrad Hansen den lokale lutherske sognepræst Mads Callesen. Skive-præsten kalder Ib Monrad
Hansens Luther-billede for på én gang ”dybt fascinerende og (for én som mig) dybt irriterende”. Og en samtale er i
gang.
Ib Monrad Hansens Luther-billede gengiver den natlige scene, hvor Martin Luther (1483-1546) skriver på de teser,
som var hans modige opgør med den katolske kirkes misbrug. Men også var et sidste øjebliks uskyld forud for død
og ødelæggelser – maleriet foregriber det. Har den lutherske kirke et forhold til sin natside? Og kan et kunstværk
diskutere med historie og samtid – og evighed?

KFUM og KFUKs voksenarbejde
Inspirationsaftner for voksne

MANDAG DEN 23. SEPTEMBER 2019 KL. 19,30
Tidligere journalist ved Nordjyllands Radio Frode Mulkjær, Nørresundby
Emne: ”Livshistorier og fællessang”
En aften med ”eksistensfråseri” i selskab med Muldkjærs venner: Johannes Møllehave, Peter Plys, Lise Nørgaard, Anker Jørgensen, Otto Leisner, Astrid Lindgren,
Benny Andersen m.fl.
Vi skal også høre om børn og børnebørn, der opliver og oplives, og bytter madpakker, skater, leger studieværter og meget mere.
MANDAG DEN 28. OKTOBER 2019 KL. 19,30
Formand SAT-7 Projektgruppe Arne Christoffersen, Silkeborg
Arne Christoffersen vil denne aften fortælle om SAT-7s arbejde.
SAT-7 er en tv station der sender programmer 24/7 til lande, hvor kristne ikke har
den samme frihed til tro, som vi kender i Danmark. Hvordan er Mission Afrika
involveret, hvad er SAT-7 og hvem har fået ideen? Og virker det?
FREDAG DEN 22. NOVEMBER 2019 KL. 18,00
Advent og julehygge for hele familien
Se mere på Skive.Kfum-Kfuk.dk

Alle arrangementer er i KFUM og KFUKs foreningsbygning, Kirkealle 115, Egeris.

Skive kirkers

JUNIOR- & UNGDOMSKOR
I skrivende stund stråler det udenfor, ikke med sol
men med livgivende vand, om få dage kommer der
hedebølge, de danske børn, unge mennesker og rigtig mange voksne har sommerferie, alt dette og meget mere, mens jeg nyder en stille stund på kontoret
til at få skrevet lidt til dette blad om korene.
Korene deltog i ”Himmelske dage på Heden” i Herning torsdag d. 30. maj. Tak for lån af jeres dejlige
unge mennesker, de er virkelig skønne at lave projekter med, og alle bidrog til en oplevelsesrig tur, både i
Herning, men sandelig også i bussen tur/retur. I skal
vide, de er nemme at være sammen med.
D. 30. maj…….ja, der regnede det altså også!! Det
tog desværre lidt af fornøjelsen og lyden, idet mange
stod med huer og hætter på, så man ikke fik det fulde udbytte af hverken syn eller hørelse, og for mange
af os, var det dejligt at komme ind i en varm bus på
hjemturen! Men det var alligevel en stor oplevelse. At
få det hele til at gå op i en højere enhed med kun én
generalprøve inden og med så mange medvirkende,
dét er noget af et projekt. Der var heldigvis dygtige
arrangører, musikere og dirigenter, og så alle os andre, så det lykkedes. Jeg tror og håber, alle børnene
og de unge mennesker kan se tilbage på en anderledes og stor oplevelse. Både hvad angår det musikalske, det at være en del af et stort fællesskab, det
af fejre højtiden og ikke mindst synet af tusindvis af
farvestrålende paraplyer, der stod tæt på torvet i Herning.

Vi havde afslutning tirsdag d. 18. juni, hvor korene var
hjemme hos mig. Til den læser, der ikke måtte vide
det, kan jeg afsløre, at jeg har hjemme på landet med
nogle husdyr og god plads, så de få timer vi er sammen der, går alt for hurtigt. Det er altid en fornøjelse for mig og min mand, at have besøg af de unge
mennesker. Vi hygger os, det håber vi også, de gør,
og jeg synes, det er en dejlig måde at få sagt: ”God
sommerferie” på… så når jeg også lige at få set nogle
af forældrene!
Jeg ved, det ikke er alle, der kommer igen i næste sæson, men til de af jer, der gør – og evt. nye interesserede – begynder næste sæson tirsdag d. 27. august
kl. 15.15-16.30.
Til jer, der skal andre veje, vil jeg sige en stor TAK for
mange dejlige timer, for jeres lydhørhed, jeres opbakning, jeres arbejdsomhed og jeres dejlige væsen. Al
mulig held og lykke på jeres vej i livet.
Herfra skal der lyde et stort: PÅ GENSYN eller NYSYN
og et rigtig godt efterår.
Hanne Sloth Poulsen
Organistassistent
hsp@skivesogn.dk 92156068

Sogneudflugt for Skive Sogn
tirsdag den 10. september 2019.

Skive menighedsråd arrangerer sogneudflugt til ”Bovbjerg Fyr”, og ”Lemvig Kirke”
tirsdag den 10. september. Der forventes ankomst til Lemvig Kirke kl. 13.45, hvor der
vil blive fortalt om kirkens historie.
Efterfølgende går turen videre til Bovbjerg Fyr, hvor vi drikker eftermiddagskaffe, og
en lokal vil fortælle om fyrets historie og daglige drift.
Afgang fra Skive Kirke kl. 12.30 (forventet hjemkomst kl. 18.00)
Pris: kr. 110,00 pr. person (betales ved tilmelding)
Tilmelding senest tirsdag den 3. september, til Skive Kirkekontor tlf. 97520146

Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste i Skive Kirke
Søndag d. 15. september kl. 10.00
Traditionen tro fejrer vi, at høsten er kommet i hus, og kirken vil denne søndag
være særlig pyntet med årets afgrøder.
Begge vores kor medvirker.
Efter gudstjenesten er der frokost i Skive
sognegård.
Skive Menighedsråd & sognepræst
Mads Callesen

Gudstjenester m.m.
SEPTEMBER
S
1
11. søndag efter trinitatis
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup
		
Kl. 11:00 Sognegården.
		
Fernisering: Rie Post
S
8
12. søndag efter trinitatis
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup
		
kl. 16:30 Vor Frue Kirke
		
Jesper Hornstrup
10 kl. 17:00 Vor Frue Kirke
T
		 Hverdagsgudstjeneste
		
Jesper Hornstrup
14 kl. 11:30 Vor Frue Kirke		
L
		 Vielse
		
Jesper Hornstrup
15 13. søndag efter trinitatis		
S
kl. 10:00 Skive Kirke
		
		 Høstgudstjeneste
		
Mads Callesen
17 kl. 17:00 Skive Kirke
T
		 Børnekirke
		
Natalia P. Andresen og
		
Mette Thybo Jensen
19 kl. 19:30 Grundtvigsk Forum
T
		
Fortælle- & sangaften
		
v/Unna-Pernille Gjørup
20 kl. 19:00 Skive Kirke
F
		 Natkirke
		
Mads Callesen
22 14. søndag efter trinitatis		
S
kl. 10:00 Skive Kirke			
		
Mads Callesen
		
		
kl. 16:30 Vor Frue Kirke
		
Mads Callesen
24 kl. 14:00 Caféeftermiddag
T
		
Foredrag v/Preben Sloth
29 15. søndag efter trinitatis		
S
kl. 10:00 Skive Kirke
		
		
Natalia P. Andresen
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kl. 19:30 Grundtvigsk Forum
Storbyer bag pigtråd - de tyske
flygtninge i Danmark 1945-49
v/John V. Jensen
kl. 19:00 Børnekulturnat
i begge kirker
16. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Jesper Hornstrup
kl. 17:00 Hverdagsgudstjeneste
Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup
kl. 19:00 -22:00 Natkirke
Skive Kirke
Mads Callesen
17. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
kl. 16:30 Vor Frue Kirke
Mads Callesen
18. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen
kl. 19:30 Efterårs-soiré
v/Skive Kirkes voksenkor og
Morten Ladehoff
19. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Jesper Hornstrup
kl. 16:30 Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup
kl. 14:00 Caféeftermiddag
Foredrag v/Emeritus
Vagn Ove Høgild

NOVEMBER
S
3
Allehelgen
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		 Reformationsgudstjeneste
		
Mads Callesen		
		
kl. 16:30 Skive Kirke
		
Allehelgen - Mindegudstjeneste
Natalia P. Andresen		
		

T
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S
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T
12
		
		
S
17
		
		
T
21
		
		
		
F
22
		
		
S
24
		
		
		
		
T
26
		
		

kl. 17:00 Skive Kirke			
Børnekirke: Om lys i mørket
Natalia P. Andresen og
Mette Thybo Jensen		
21. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen			
kl. 16:30 Vor Frue Kirke
Natalia P. Andresen		
kl. 17:00 Hverdagsgudstjeneste
Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup		
22. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Jesper Hornstrup
kl. 19:30 Grundtvigsk Forum
Diskussion om et Lutherbillede
ved Ib Monrad Hansen og
Mads Callesen
kl. 19:00-22:00 Natkirke
Skive Kirke
Mads Callesen		
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen		
kl. 16:30 Skive Kirke
Mads Callesen		
kl. 14:00 Caféeftermiddag
Julestue med Henriette
og Anders Hald

Klokkespil
efterår 2018
		
September
08.05:		 Det lysner over agres felt
13.01:		 Sensommervise
16.01:		 Septembers himmel
17.01:		 Du som ud af intet skabte
18.05:		 Den klare sol går ned
		
Oktober
08.05:		 Morgenstund har guld i mund
13.01:		 Nu falmer skoven
16.01:		 Kirken er som Himmerige
17.01:		 Nu står der skum fra bølgetop
18.05:		 Dybt hælder året i sin gang
		
November
08.05:		 Den signede dag
13.01:		 Lille Guds barn
16.01:		 Som året går
17.01:		 O hjertekære Jesus Krist
18.05:		 Hvilestunden er i vente

Søndagens indsamling
Det har alle dage hørt med til den kristne
gudstjeneste, at vi mindes om, at vi er
forpligtet på hinanden.
De første kristne holdt hver uge sammenskudsgilde for høj og lav, i Skive sogn
holder vi indsamling. Og er det nu store
eller små beløb – vi bidrager og anerkender dermed, at vi ikke er os selv nok.

Fra 1. september til 31. oktober:
Folkekirkens Nødhjælp og Støtteselskabet
for Pakistans Kirke - dog høstgudstjenesten: Møltrup Optagelseshjem.
Fra 1. november til sidste søndag i kirkeåret: KFUM’s Soldatermission (trosoplæring for voksne)

Program for Indre Mission, Skive
September:
Man. d. 2. kl. 14,30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Video med Leif Andersen.
Man. d. 9. kl. 14,30 Mandagscafé. Tale
v/ Christian P. Olesen, Ejstrupholm.
Tir. d. 10. kl. 19,30 Indre Missions Fødselsdagsfest.
Fællesmøde m/IMU. Indre Missions formand, Hans
Ole Bækgaard, Århus taler. Shine On fra Holstebro
medvirker.
Fre. d. 13. kl.19,30 Høstfest på Soldaterhjemmet.
Taler: Tidligere flyverprovst Ole Rasmussen,
Bøvlingbjerg.
Man. d. 16. kl.14,30 Mandagscafé.
Tema: Dagen i dag – skabt af Gud til at tjene med 		
mund og hånd v/Jens Peter Rejkjær.
Generalsekretær i BDM.
Fre. d. 20. kl. 18,00 Fuldt Hus/ Familieaften -alle aldre.
Vi begynder med spisning.				
kl. 19.00 har fritidsbørnekonsulent Lene Bøndegaard,
Vildbjerg ordet.
Man. d. 23. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med
rundstykker og andagt.
Man. d. 30. kl. 14,30 Mandagscafe. Vejen ind i Bibelen.
Video med Leif Andersen.
Oktober:
Man. d. 2. kl. 19.30
En anderledes aften.” Kristen musik gennem tiden.”
v/ Axel Nielsen. Evangeliet om Jesus i ord og toner.
Fre. d. 4. kl. 19 – 22 Børnekulturnat.
Man. d. 7. kl. 14,30 Mandagscafé. ”Fyrtårne i livet.”
v/ Leif Mortensen, Aulum.
Tir. d. 8. kl. 19,30 Missionshusets Årsfest.
Fællesmøde m/IMU. Taler: Missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande. Lokalt damekor medvirker.

Man. d. 14. kl. 14,30 Mandagscafé. Tema: Bøger der har
sagt mig noget v/ Helge Hoffmann.
Ons. d. 16. kl.19,30 ”Løvhyttefesten”. v/ Generalsekretær
Arne Pedersen fra Dansk Israel Mission.
Man. d. 21. kl. 9,30 Cafe. Hyggeligt samvær med
rundstykker og andagt.
Ons. d. 23. kl. 19,30 Møde v/ Sognepræst Thorkild
Lundberg, Struer.
November:
Fre. d. 1. kl. 18,00 Fuldt Hus
Vi begynder med spisning. Der er ingen tilmelding!
kl. 19,00 ser vi film.
Man. d. 4. kl. 14,30 Mandagscafé.
Tale v/ Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
Man. d. 11. kl. 14,30 Mandagscafe. Vejen ind i Bibelen.
Video med Leif Andersen.
Ons. d. 13. kl. 19,30 Møde v/ Egild Kildeholm, Rønde.
Man. d. 18. kl. 14,30 ”Hvordan Gud helbreder”.
Emne v/ Bodil Brauner, Bornholm
Ons. d. 20. kl. 19,30 Sømandsmissionens festaften.
Generalsekretær Nicolaj Wibe taler og fortæller fra
arbejdet. Lotteri. Gevinster modtages med tak.
Ligeledes julegaver til søfolk.
Man. d. 25. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med
rundstykker og andagt.
Fre. d. 29. kl. 18,00 Gospel – Kids synger julen ind.
Alle er velkommen. Vi starter med spisning.
Møderne holdes i Skive Missionshus,
Christiansgade 6, hvor andet ikke er nævnt.

SANKEBRÆNDE
Løvtræ kan erhverves meget billigt ved henvendelse til kirkegårdslederen. Henvendelse dagligt på telefon 97520644, mellem 09.00 og 13.00.

Fernisering
SØNDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 11.00
(efter højmessen)
Rie Post
Hen over efteråret udstiller Rie Post sine
smukke oliemalerier i sognegården. Motiverne er naturen i al dens vælde og stille
skønhed.
Rie Post er også kendt for sine bøger om
haveindretning og har i mange år arbejdet
som havearkitekt. Det er nærmest en naturlig forlængelse af det arbejde, at hun nu
overfører sin glæde ved naturen til lærredet.
Lilli Eriksen
Lilli Eriksens malerier rykker ind i sognegården, når vi tager hul på december og
for alvor begynder nedtællingen til julen.

Allehelgen
og reformation

Højmesse med reformationen som fortegn
Allehelgens søndag 3.november kl. 10.00
i Skive Kirke v/Mads Callesen

Allehelgen
Søndag d. 3. november kl. 16.30 i Skive kirke
v/Natalia P. Andresen

Allehelgen mindes vi vore døde. Men i gamle dage var
Allehelgens Søndag også den søndag, hvor vi fejrede
reformationen – at den danske kirke i 1536 blev evangelisk-luthersk.

I forbindelse med Allehelgen samles vi igen til en stemningsfuld mindegudstjeneste i Skive kirke, hvor der bliver mulighed for at tænde lys, for dem vi har mistet, og
når ord og toner har givet plads til både sorg, savn og
taknemmelighed, serverer vi varm suppe ved sognegården.

Vi begyndte i reformationsåret 2017. Det er nu ny tradition, at højmessen kl. 10.00 Allehelgens Søndag er en
reformationsFEST.

Medvirkende:
Skive sogns kor og organister,
og sognepræst Natalia P. Andresen

Om
eftermiddagen
mindes vi vore døde,
som traditionen har
været her gennem
mange år. Men om formiddagen blæses der i
trompet for den kristne
frihed, reformationens
stemme lyder fra prædikestolen, og vi synger
af Luthers karske salmer.

Ny bog af Knud Nyboe Rasmussen
Tidligere mangeårig sognepræst i Skive Sogn Knud Nyboe Rasmussen har på Forlaget Hovedland fået udgivet en ny bog med titlen ”ORD TIL TIDEN. Essays om kristendom og menneskeliv”. Bogen, der udkommer den 3. september, indeholder 20
essays, som fra forskellige vinkler forholder sig til modernitetens menneskeopfattelse. Bogen er illustreret med tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen.
Der synes i dag at være en vågnende erkendelse af, at kristendommens tale er fuld
af befriende og aflastende kraft for det moderne, overbebyrdede menneske, der er
spundet ind i krav om evig selvudvikling og selvperfektionering.

Nyt fra kirkegården august 2019
Kære læsere, i denne skrivende stund er det august,
og mange af kirkegårdens stauder og dækafgrøder
står i fuldt flor. De mange flotte blomster pryder de
tomme gravsteder, og her er det tilladt at plukke
en buket til sit gravsted. Kirketjenerne bruger også
blomsterne til arrangementer, ved gudstjeneste samt
i sognegården til nogle af de mange arrangementer
der er i årets løb. Indenfor den kommende tid påtænker vi at lave et anlæg, hvor der skiltes med, at der må
klippes. Bedet vil blive bygget op således, at der hen
over hele året vil være mulighed for at lave en buket.
Ellers er vi i gang med at klippe løvhække for anden
gang i år, og vi har påbegyndt hækklipning af Thuja
og taks.

kigge på de mange interessante gravsten og gravsteder, at kigge på nogle af de spændende planter, der
findes på kirkegården. Vi startede ved Vor frue Kirke
og gik ned af skråningen mod Skive Ådal. Vi fik set
mange smukke gravsten, og de fine smedejernsgitre
fik deres historie samtidig med at der blev fortalt historier om de forskellige spændende træer.
I løbet af sommeren har vi fået etableret ny parkeringsplads ved kirkerne, denne er lavet i græsarmeringssten, som er tilsået med græs således den fremstår som en grøn flade ned mod ådalen. Samtidig har
vi fået oprettet trappen ved Vor Frue Kirke samt nogle
af de øvrige eksisterende trapper på kirkegården.

Vi har udskiftet 500 lbm hæk i løbet af foråret, og der
er indkøbt samme mængde til udskiftning i efteråret.
Det er den tørre sommer i 2018, som sammen med
et forholdsvis tørt forår har gjort, at hækplanter samt
større træer pludselig går ud. Vi forventer, at der i løbet af 2020 udskiftes de fleste hække, som har taget
skade.
Skive byhistoriske Arkiv og Skive Menighedsråd inviterede traditionen tro på vandring på Skive Kirkegård
ved kirkegårdsleder Anders Christensen og arkivar
Niels Mortensen. Denne foregik som altid sidste torsdag i juni og der var ca. 70 fremmødte. Sammen med
vores gartner Finn Olesen valgte vi i år, foruden at

Raketblomst

Perikon med flotte frugter

Hortensia

Café eftermiddage i Skive sognegård
Tirsdag d. 24. september
Preben Sloth, Major/Formand for Veteran Café Skive
Emne: Fra våben til palet – en rejse over indsats i krigsområde og psykisk nedbrud til en aktiv tilværelse med PTSD som
følgesvend.
Tirsdag d. 29.oktober
Vagn Ove Høgild, Emeritus
Emne: Fra løbende aktivist til siddende
pensionist – eller midt imellem. Betragtninger over ens liv, når man bliver pensioneret, krydret med anekdoter fra
min præste- og provstetid.
Tirsdag d. 26. november
Henriette og Anders Hald,
organist og operasanger + deres tre børn
Emne: Træd ind i en julestue og oplev Tyrol. Med scenetæppe, tyrolerlandskab og klassisk Mozart. Solosang, operasang
og historier mm.
Café-eftermiddage foregår fra kl. 14.00-16.00
i Skive sognegård. Alle er velkomne.
Arrangør Skive Menighedsråd

Børnekulturnat

Fredag d. 4. oktober kl. 19.00-22.00
Vi glæder os til endnu en børnekulturnat. I år er temaet FN’s 17 verdensmål.
Hvad har en drage og en stegerist med
verdensmålene at gøre? Find svaret i
den hvide kirke. Og er stilhed virkelig
en menneskeret? Kom selv og mærk efter i den røde kirke.
I sognegården kan du få en kop kakao at
varme dig på, mens du tager et kig på,
hvordan kirken og Bibelen forholder sig
til FN’s verdensmål.

BØRNEKIRKE
Jubiii det er efterår – det betyder børnekirke!
Tirsdag den 17. september kl. 17.00
Vi skal høre om høst, taknemmelighed og glæden
ved livets store og små gaver. Når vi har spist, bruger
vi høstens gaver til at lave noget kreativt.
Tirsdag den 5. november kl. 17.00
Når det bliver mørkt, tænder vi lys. Vi skal også male
på lys, når vi er færdige med at spise.
Børnekirke er i den røde kirke. Bagefter går vi i
sognegården og spiser sammen. Ved kreabordet
laver vi små ting, du må tage med hjem.
Tilmelding er til Mette Thybo på mette@skivesogn.dk.
Vi glæder os til at se dig
Natalia (præst) og Mette (Kirke- og kulturmedarbejder)

Gospel-kids synger
julen ind
i Skive Missionshus fredag den 29.
november. Kl. 18 fællesspisning.
Ingen tilmelding. Alle er velkommen.

INFORMATION
Sognepræst Mads Callesen
Frederiksdal præstebolig
Frederiksdal Allé 25, Skive
Tlf. 24 21 99 09, mail: mhc@km.dk
Træffes hverdage kl. 16-17 og efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst Natalia Packert Andresen
Reberbanen 19, Skive, tlf. 20 16 75 33
mail: npa@km.dk.
Fri mandag, ellers efter aftale.
Sognepræst Jesper Hornstrup
Vinde præstebolig
Petravej 80, Skive
Tlf. 21 94 17 49, mail: jeh@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkeværge Poul Erik Jeppesen,
Vindevej 54, Skive, tlf. 97 52 11 76,
mail: vindevej@os.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Mette Thybo Jensen
Reberbanen 19, Skive, tlf. 23 67 41 77
mail: mette@skivesogn.dk
Organist Morten Gerskov Ladehoff
Reberbanen 19, Skive, Tlf. 29 24 60 85
mail: ladehoff5@hotmail.com
Organistass. Hanne Sloth Poulsen
Reberbanen 19, Skive, tlf. 61330281
mail: hsp@skivesogn.dk

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.

Kirketjenere
Solveig Sanko
Reberbanen 19, Skive, Tlf. 97 53 31 87,
mobil 20 49 51 92, mail: solveig-s@hotmail.com

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.

Annette Riis Elmkjær
Reberbanen 19, Skive, mobil 21 28 08 92,
mail: Riiskirk69@gmail.com

Kirkegårdskontoret
Reberbanen 19, tlf. 97 52 06 44
Kirkegårdsinspektør Anders Christensen
mail: info@skivekgd.dk.
Kirkegårdskontoret har offentlig kontortid kl. 9-13
mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl. 13-17.
Fra 1.oktober 2019 og fremadrettet træffes vi dagligt
mellem kl. 09.00 og 13.00.
Gartnerformand Ann Dora Meier Nielsen,
Mail: info@skivekgd.dk, tlf. 52302336
Søndergade 12B, Skive
Formand for Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard
Olgavej 8, Skive, tlf. 40 11 34 83
mail: Olgavej8@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
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
Mette Thybo Jensen og Mads Callesen
- ansvarshavende.
Menighedsrådsmøder 2019
29/8 – 26/9 – 31/10 – 28/11.

Følg os på

Skive Sogn

Natkirke
i Skive Kirke
Tre efterårsaftener mellem kl. 19 og 22
fredag den 20. september
fredag den 11. oktober
fredag den 22. november
Kom forbi, sid kort eller længe, lyt, vær til – der er højt til loftet!
Natkirken i Skive Kirke åbner igen dette efterår. Levende lys fylder kirkerummet
– og dæmpet musik. Korte læsninger, bibelske og andre. Læsestof, billedkunst,
puslespil kan vælges til eller fra. Skriv en bøn. Det er muligt at tale med præsten.
Når vi slukker for larmen en stund, hører vi, hvad vi ikke før kunne høre.
En gruppe frivillige og sognepræst Mads Callesen

