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At sidde på kirkebænken i storm og stille
Stormen på søen
I Matthæusevangeliets kapitel 8 kan man læse om Jesu
disciple som er taget om bord i en båd. Et stormvejr truer dem på livet, men Jesus, som også er ombord i båden
sover næsten fra det hele. I hvert fald ind til disciplene
vækker ham og han truer søen til at være stille. Det er et
lille afsnit i bibelen, men fyldt af modsætninger:
De urolige disciple og den helt trygge, sovende Jesus
Den stormfulde sø som kan gemme en hel båd i sin
favn men som ved trusler bliver blikstille
Disciplenes afmagt over for skaberordets magt til at få
stormen til at stilne af
Den magtfulde manifestation fra Jesus som burde forklare alt overfor flokken der stadig bagefter undrer sig:
Hvem er han?
Menneskers tvivl over for Guds trofasthed
At sidde i kirkeskibet
Det er modsætninger vi kender fra vores eget liv, og det
er så fint et billede på livet at vi i kirken sidder side om
side i skibet, kirkeskibet, som skal navigere os gennem
vandet, både når der er storm og når der er stille.
Vi kan sætte os i skibet på de dage hvor alt er godt og
rart, som en sommerdag på fjorden hvor man blot har
lyst til at nyde udsigten og taknemmelig være en del af
skaberværket – Glade, tilfredse og taknemmelige med
udsigt til blikstille vand…
Man kan også sidde mere uroligt, for vi sidder også i skibet de dage hvor det trækker op til storm eller de dage
hvor det rusker og hvor alt står i et. De dage er det godt
at vide at man trods alt sidder i et skib, for det der sker
når det stormer voldsomt er jo netop som vi siger at
”himmel og hav står i ét” det vil sige at vi ikke kan orientere os, ikke se horisonten. Det er der hvor vi ikke ved
hvor stormen bærer os hen, så kan det at sidde i skibet
være en redning i sig selv.

Hvorfor er I bange?
Vi forstår godt at disciplene var rædselsslagne, og derfor
er Jesu spørgsmål provokerende:
Hvorfor er I bange?
helt ærligt – vi behøver ikke set os ret langt omkring i
vores nærmiljø, i verden eller i vores eget liv før der er
tusindvis af eksempler på ting man kan være bange for.
i stormvejr kan vi alle komme til at tvivle og frygte for
fremtiden, og det disciplene gør er egentlig at bede. De
beder om at blive frelst.
Er det i virkeligheden ikke en stor tillidserklæring, at
de tror på at han er den der redde dem? De beder om
hjælp fordi de tror på at han kan redde dem.
Jeg er lige her
Jesus er mere rolig, og det er det budskab vi kan tage
med os fra evangeliet, at når stormen raser og vi ikke
selv kan se længere frem end hvor vi lige står i stormen,
så er svaret til os, når vi beder: Jeg er jo lige her.
Gud er med os på vores livs sejlads, selv når vi føler at
det er en ensom sejlads vi er på. Det kan godt være det
føles som om han slet ikke opdager stormen, men bare
sover fra den, men beder vi om hjælp får vi den.
At tro er nemlig ikke at kunne blive fri for stormvejr, tro
er at gå om bord i skibet og tage alle sejladsens elementer med, at insistere på at sejle selv om vi ikke bestemmer vejret, selv om vi ikke har en vejrudsigt, og så at
bede, når der er brug for det og tro på, at Gud ikke bare
sover fra det hele mens stormvejret raser i vores liv, men
at Gud er med os og ser hvad der sker for os.
Sognepræst Natalia Packert Andresen

WILLY EGMOSE Trio

Onsdag d. 1. marts kl. 19.30 i Skive Kirke

OBS:
Entré på 10
0 kr.
for voksne o
g 30 kr.
for unge und
er
25 år!

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

Skive Menighedshjælp

sender hermed en stor tak for de mange bidrag, som vi har modtaget til
årets julehjælp.

Følgende har skænket os et bidrag:
Lions Club Limfjord
kr. 3.000,Lions Club, Skive
kr. 12.000,Hancock Brygg. A/S
kr. 1.000,Salling Bank A/S
kr. 1.000,Skive Y-mens Club
kr. 3.000,Odd Felllow Loge
nr. 42 Erik Holst, Skive
kr. 2.000,Loge nr. 22, Dr. Dagmar,
Skive
kr. 2.000,Skive Folkeblad
kr. 3.000,Skive Roklub, 60+
kr. 2.200,Kvickly, Skive
kr. 2.000,-

Frimurerlogen CIRKLEN
kr. 2.000,Skivehus Rotary Klub
kr. 22.500,KOM Invest A/S Skive
kr. 2.000,SCANTRUCK A/S Skive
kr. 2.000,SKIVE INNER WHEEL
Klub
kr. 2.000,Kaj E. Christiansen
kr. 300,Stenhuggergården
kr. 200,Anonyme bidrag
kr. 2.300,Indsamlet i kirkerne
kr. 9.190,Endvidere tak til Soroptimist International
Skive for deres bidrag på 3000 kroner til
samarbejdet med ”Luftskibet”

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
Torsdag 2. marts 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?

Hvem var Paulus
.... og hvad kommer
han os ved?
Undervisning og diskussion
v/sognepræst Jakob Fløe Nielsen
Onsdag 26. april kl. 19:30, Resen sognehus
Med Paulus er vi i kirkens allerførste tid efter Jesus.
Paulus var den jøde, der frem for nogen bragte
kristendommen ud til andre end jøder. Med Paulus’ bevarede breve i det Nye Testamente kommer
vi samtidig helt tæt på hans person – som på ingen andre fra kirkens første tid. Aftenen vil gøre os
klogere på denne mands lyder og dyder, på hans
betydning gennem 2000 år og for os.

VOK – VIDEN OM KRISTENDOM

Hjemme, ude, hjem igen
– en feltpræsts beretning
Onsdag 15. marts kl. 19:30 i Skive sognegård. Entré eller medlemskab.
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen i samarbejde med Skive Sogns
menighedsråd
John Melchiorsen er sognepræst ved Sortebrødre Kirke i Viborg. Og så har han været
udsendt som feltpræst til Kosovo, Afghanistan og Libanon. Denne aften er hans beretning om sine erfaringer fra – og de personlige omkostninger, der er forbundet med – at
have været udsendt til en krigszone.
Grundtvigsk Forum markerer også i år grundlovsdag i præstegårdshaven Frederiksdal Allé 25.
I år et eftermiddagsarrangement, da det falder sammen med 2. pinsedag.

Orgelkoncert

Tirsdag d. 25. april kl. 19.30 i Skive Kirke

Jørgen Ellekilde afslutter i år sin uddannelse som organist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Han er tidligere uddannet pianist og PO-organist, og har virket som organist i omkring
20 år. Han studerer hos professor Ulrik Spang-Hanssen og domorganist Kristian Krogsøe.
Desuden har han studeret hos Christoph Schoener i Hamborg. Ved denne koncert kan man
høre Max Regers store koral-fantasi ”Wacht auf, ruft uns die Stimme”, barokkomponisten
Nicolaus Bruhns store ”e-mol præludium”, og franske toner af Louis-Nicolas Clérambault,
Louis Vierne samt Jean Guillou´ virtuose Toccata.
Fri entré.

PÅSKELØRDAG

Gudstjeneste mellem langfredags nat
og påskemorgen
Aftengudstjeneste i ord, musik og billeder
i Skive Kirke påskelørdag 15. april kl. 20
Påskelørdags aften mødes vi i en Skive Kirke oplyst af levende lys. Udenfor
mørkner det. Vi hører bibelske tekster om lysets og mørkets kamp – og om
udfrielse. Vi hører orgelimprovisationer: Musik, der bliver til, mens vi hører
den. Vi ser billeder, der rummer gamle erfaringer og moderne. Vi synger
sammen ét af Grundtvigs allerstørste kvad, skrevet til netop denne aften.
For påskelørdag venter vi med tilbageholdt åndedræt. Vi véd, at Jesus døde
på korset langfredag. Kristentro er troen på hans opstandelse påskemorgen.
Det er et ældgammelt kristent motiv, at Kristus påskelørdag stormer dødsriget og befrier de fangne.
Organist/komponist Morten G. Ladehoff
og sognepræst Mads H. Callesen

BACHS
fødselsdagskoncert
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30
Skive Kirke

Caféeftermiddage
i Skive sognegård
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”

Den tyske barokkomponist
Johann Sebastian Bach fejres på
hans fødselsdag med et udvalg
af hans fineste orgelværker. Ved
orglet sidder Morten Ladehoff.
Fri entré.

Skive Musikskoles Kor & Salling Spillemænd
Søndag den 7. maj kl. 16.00 i Skive Kirke

Ved denne koncert slår to af Skives vigtige musikalske institutioner pjalterne sammen til et brag af
en koncert. Skive Musikskoles Kor blev oprettet I 1977 og er et 4-stemmigt blandet kor med et bredt
repertoire. Korets dirigent er Merete Gry Rode Jacobsen og dets faste akkompagnatør er Elisabeth
Juul. Salling Spillemænd er et amatørsymfoniorkester der blev dannet I 1934. Orkestret dirigeres af
Henrik Husum og holder til på Skive Musikskole. Fri entré.

Allehjem

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
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

Forårskoncert
Tirsdag d. 23. maj kl. 19.30
Skive Kirke
Igen i år er der forårskoncert med Skive Kirkes kor
og organister. Det drejer sig
om juniorkoret, teenkoret
og voksenkoret samt organisterne Anna Ring og Morten
Ladehoff. Korene optræder
hver for sig og sammen, og
der bliver også orgelmusik
og fællessang.
Fri entré.

Klokkespil
forår 2017
		
Marts
08.05:		 Morgenstund har guld i mund
13.01:		 O hjertekære Jesus Krist
16.01:		 Se hvor nu Jesus træder
17.01:		 Som året går
18.05:		 Nu sænkes overalt
		
April
08.05:		 Nu rinder solen op
13.01:		 Nu ringer alle klokker mod sky
16.01:		 Krist stod op af døde
17.01:		 Foråret af Vivaldis ’de 4 årstider’
18.05:		 Hil dig frelser og forsoner
		
Maj
08.05:		 I al sin glans nu stråler solen
13.01:		 Kom maj du søde milde
16.01:		 Det dufter lysegrønt af græs
17.01:		 Du som går ud fra den levende Gud
18.05:		 Den store, stille nat

FEBRUAR
L
25
		 Fastelavnssøndag
S
26 Skive Kirke kl 10.00
		
Natalia P. Andresen
M
27
		 Hverdagsgudstjeneste
T
28 Vor Frue Kirke kl 17.00
		
Jesper Hornstrup
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1
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T
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Mads Callesen
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M
6		
T
7
0
8
T
9
F
10
L
11
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S
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Jesper Hornstrup
M
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T
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T
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3. s. i Fasten
S
19 Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Natalia P. Andresen
M
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T
21 Koncert i Skive Kirke kl. 19.30
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Midfaste (Husk sommertid)
Skive Kirke kl. 10
Mads Callesen		

APRIL
L
1
		
Mariæ Bebudelse
S
2
Skive Kirke kl. 10.00
		
Jesper Hornstrup
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Jesper Hornstrup
M
3
		 Hverdagsgudstjeneste
T
4
Vor Frue Kirke kl. 17.00
		
Natalia P. Andresen
O
5
		 Børnekirke
T
6
Skive Kirke kl. 17.00
		
Natalia P. Andresen & TD
F
7
L
8
		 Palmesøndag
S
9
Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
M
10
T
11
O
12
		 Skærtorsdag
T
13 Skive Kirke kl. 10.00
		
Jesper Hornstrup
		 Langfredag
F
14 Vor Frue Kirke kl. 10.00
		
Mads Callesen
		 Påskelørdag
L
15 Skive Kirke kl. 20.00
		
Mads Callesen
		
Påskedag m/messingblæsere
S
16 Skive Kirke kl 10
		
Jesper Hornstrup , alle tre præster
		
medvirker ved gudstjenesten
		
2. Påskedag
M
17 Vor Frue Kirke kl. 10.00
		
Natalia P. Andresen
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1. s. e. Påske
Skive Kirke kl. 10
Mads Callesen
Koncert i Skive Kirke kl. 19.30

2. s. e. Påske
Skive Kirke kl. 10
Natalia P. Andresen

MAJ
M
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2
O
3
T
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5		
L
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3. s. e. Påske
S
7
Vor Frue Kirke kl. 10.00
		
Mads Callesen
		
Koncert i Skive kirke kl. 16.00
M
8
T
9
O
10
T
11
		
Store Bededag Konfirmation
F
12 Skive Kirke kl. 9.00
		
Jesper Hornstrup
		
Skive Kirke kl. 11.00
		
Jesper Hornstrup
		 Konfirmation
L
13 Skive Kirke kl. 9.00
		
Mads Callesen & Mette Thybo
		
Skive Kirke kl. 11.00
		
Mads Callesen & Mette Thybo
		
4. s. e. Påsken Konfirmation
S
14 Skive Kirke kl. 11.00
		
Natalia P. Andresen
M
15
T
16
O
17
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L
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5. s. e. Påsken
Skive Kirke kl 10.00
Jesper Hornstrup
Koncert i Skive Kirke kl. 19.30
Kristi Himmelfarts Dag
Vor Frue Kirke kl 10.00
Natalia P. Andresen
6. s. e. Påsken
Skive Kirke kl 10.00
Jesper Hornstrup

JUNI
T
1
F
2
L
3
		
S
4
		
		
M
5

Pinsedag m/messingblæsere
Skive Kirke kl 10.00
Mads Callesen
2. Pinsedag
Anlægget kl 11.00

Påskens drama
Påsken er kirkens største fest, men også det største drama. Hver af påskens gudstjenestedage
har sin egen karakter.
Palmesøndag:

Jesus indtog i Jerusalem.

Skærtorsdag:
		

Nadveren. Jesus spiser for sidste
gang med sine disciple

Langfredag:

Jesu lidelse og død på korset.

Påskelørdag:
		

Vi venter. Jesus døde i går, vi venter hans opstandelse i morgen.

Påskedag:		
		

Jesu opstandelse fra de døde.
Kirkens største festdag.

Anden påskedag: Disciplenes møde med den
		opstandne Jesus.

SKIVE KIRKEGÅRDE - Takster 2017
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
Priser er ikke momspligtige
For medlemmer af folkekirken: Gratis.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 352,00
For ikke medlemmer:		
Kr. 564,00 pr. år pr. kisteplads.
Kr. 283,00 pr. år pr. urne/barnegravsted.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 352,50
Betalingen for ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer erlægges, selvom gravstedet i forvejen
ejes af et medlem af folkekirken.
Vælges græsgrav, hvor der er
obligatorisk vedligeholdelse, medfølger:
Ved liggende sten, 1 stk. vendevase,
nedgravet til kr. 501,00 incl. moms.
Ved stående sten, 2 stk. vendevaser,
nedgravet til kr. 846,00 incl. moms.
Gravning, tilkastning
Priser er ikke momspligtige
For medlemmer af folkekirken:
1 kistegrav			Gratis
1 barnegrav			Gratis
Lørdagstillæg			Gratis
Urnenedsættelse			Gratis
For ikke medlemmer:		
1 kistegrav			
1 barnegrav			
Lørdagstillæg			
Urnenedsættelse			

kr. 3.876,00
kr. 1.762,00
kr. 1.410,00
kr. 705,00

Pyntning af graven og den opgravede jord, samt fjernelse af kranse og blomster koster ved begravelse kr.
1.215,00 og ved bisættelse kr. 320,00 incl. moms.
Pyntning i forbindelse med urnenedsættelse kr. 214,00
Samme pris for medlemmer og ikke medlemmer.

Almindelig renholdelse af gravsted i et år
Priser er incl. moms
1 kisteplads			
kr. 881,00
kr. 1.322,00
2 kistepladser			
kr. 757,00
Urnegrav/barnegrav		
Ren- og vedligeholdelse i en brugsperiode med
oplæg i stiftsmidlerne. Gravstedsvedligeholdelsesaftale (momspligtig).
Gravstedsvedligholdelsesaftalen indeholder ud over
den almindelige renholdelse af gravsted: Fornyelse af
udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten. Gravstedet skal være
nyanlagt eller i tilsvarende stand når aftalen starter. Det
anbefales at ren- og vedligeholdelsesaftalen udløber
sammen med gravstedet.
		
10 år
20 år
Gravsted
med 1 kisteplads
kr. 8.810,00
kr.17.620,00
Gravsted
med 2 kistepladser kr.13.320,00
kr. 26.440,00
Urnegrav/barnegrav kr. 7.570,00
Urne i fællesplæne,
anonym
kr. 3.310,00
Urne i plæne/plade
eller skov
kr. 5.812,00
1 kisteplads i plæne kr. 6.818,00
kr. 13.636,00
2 kistepladser i plæne kr. 9.200,00
kr. 18.400,00
Alle vedligeholdelsesaftaler har udløb pr. 31. december,
hvorfor der skal regnes med tillæg for løbende år.
Spørgsmål vedrørende gravstedsanlæg, omforandringer, forårs og sommerblomster, grandækning mm, samt
spørgsmål til ovenstående, kan rettes til:
Kirkegårdskontoret, Reberbanen 19, Skive,
tlf. 97 52 06 44, mail: info@skivekgd.dk

“Med store undrende øjne går jeg”
- en aften med musik og causeri
v/ Svende Grøn og Anton Lyhne
hhv. skole/kirkekonsulent og korleder, Thyholm

Mandag d. 20 marts kl. 19.30
i KFUM og KFUKs nye foreningsbygning ved Egeris Kirke

Nyt fra kirkegården
Kirkegårdsbestyrelse:

Kirkegårdenes hjemmeside:

Med virkning fra 1. januar 2017 er kirkegårdsdriften i
Skive og Egeris blevet sammenlagt og der er sammensat en kirkegårdsbestyrelse som dækker kirkegårdene i
Skive og Egeris.

Kirkegårdene har en hjemmeside, hvor det er muligt at
finde informationer om gravstedstyper, takster, m.m. for
de enkelte kirkegårde.

Bestyrelsen har konstitueret sig.
Formand:
Næstformand:
Kirkegårdsværge:
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Præsterepræsentant

Morten Østergaard
Jens Pedersen
Marianne Fejerskov
Else Marie Kirk
Gurli Jensen
Karl Bundgaard
Jesper Hornstrup

Skive sogn
Egeris sogn
Egeris sogn
Egeris sogn
Skive sogn
Skive sogn
Skive sogn

www.skivekirkegaarde.dk
På hjemmesiden er det muligt at finde frem til gravsteder hvis blot man har et navn. Gravsteder som er sløjfede kan ikke vises.

MENIGHEDSMØDE DEN 19. MARTS.

Skive menighedsråd indbyder til menighedsmøde i Skive Sognegaard
søndag den 19. marts kl. ca.11.15, umiddelbart efter Højmessen.
Her vil der blive orienteret om menighedsrådets virke i det forgangne år,
regnskabet 2016, samt de fremadrettede visioner.
Efter menighedsmødet er menighedsrådet
vært ved en kirkefrokost.				
Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

Sogneindsamling
I Skive Sogn søndag den 12. marts 2017

”Gør en Verden til forskel”
Såfremt du har lyst til at ofre nogle få timer af din søndag,
er du meget velkommen til at rette henvendelse til
Indsamlingsleder i Skive Sogn
Ove Jensen, tlf. 24494048 el. e-mail: ove.jensen@skolekom.dk
Eller møde op i Skive Sognegaard den 12. marts kl. 11.00

MISUNDELSENS GRAV
Fra 3. februar til 28. maj kan man kigge ned
i misundelsens grav. Som en del af Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017, hvor forskellige
kunstnere har haft til opgave at fortolke og
nytænke de syv dødssynder, har videokunstner
Katja Bjørn lavet to kunstværker der kan ses
i Skive.

Misundelsens
grav

Det ene er to videokasser som giver et blik ned i
misundelsens grav, de er placeret på græsset neden
for Vor Frue kirke.

3. februar-28. maj

Gå forbi og kig ned.

Indre Mission indbyder til:

… den røde tråd, - et kursus i kristendom
Der går en rød tråd gennem hele Bibelen. Dette kursus hjælper dig til se den dybere sammenhæng
mellem alle de mange bøger Bibelen består af. Undervisere er sognepræst Jesper Hornstrup, missionær
Henrik Dideriksen, direktør Ole Dahl, alle Skive
Se evt. www.kristendomskursus.dk
Folkekirken og Indre Mission!
Kurset afholdes i
Skive Missionshus, Christiansgade 6
21. marts 2017
28. marts 2017
4. april 2017
11. april 2017
18. april 2017

25.april 2017
2.maj 2017
9. maj 2017
16. maj 2017
23. maj 2017

Alle dage fra kl. 17,00 til 19,00. Hver gang varm mad
og kaffe. Pris pr. gang 20 kr, eller for hele kurset 150
kr incl. forplejning og materialer. Tilmelding til Henrik
Dideriksen 3025 4438

Der arrangeres børnepasning hver gang
Det er også muligt at deltage på udvalgte datoer

Program for Indre Mission, Skive
Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive
Missionshus, Christiansgade 6. www.skiveim.dk
Marts:
Onsdag d. 1. kl. 19,30.
Møderækken fortsætter: Møde v/tidligere formand for
Normisjon, pastor Kurt Hjemdahl, Norge. Duet v/Lene
og Ida, Skive.
Torsdag d. 2. kl. 13 - 17 åben café.
Kl. 19,30. Møde v/pastor Kurt Hjemdahl, Norge.
Duet v/Britta og Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg.
Fredag d. 3. kl. 13 - 17 åben café.
Kl. 19,30. Møde v/pastor Kurt Hjemdahl, Norge. Hedenstedkoret synger.
Mandag d. 6. kl. 14,30.
Mandagscafé v/pastor Erik Mostrup, Hald.

April:
Mandag d. 3. kl. 14,30.
Mandagscafé v/Hanne Sohn, Aalborg.
Tirsdg d. 4. kl. 19,30. Fællesmøde v/Charlotte og Steen
Laursen, Videbæk. Emne: ”Køn og identitet”.
Mandag d. 10. kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen. Joh. 12.
Mandag d. 24. kl. 9,30. Mandagscafé.
Onsdag d. 26. kl. 19,30.
Møde i Rødding Missionshus v/Erik Dahl, lærer på Det
Kristne Gymnasium, Ringkøbing: Emne: ”Kontordørens
evangelium/Jesus i hverdagen”.
Fredag d. 28. kl. 18 – 22. ”By Night” arrangement.

Onsdag d. 8. kl. 19,30.
Møde v/sognepræst Gert Nicolaisen, Vorgod.

Maj:
Mandag d. 1. Kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind I Bibelen. Joh. 13.

Mandag d. 13. kl. 14,30.
Mandagscafé v/Dagmar og Knud Møller, Skive. Emne:
”Oplevelser i Israel”.

Tirsdag d. 2. kl. 19,30.
Fællesmøde v/bibelinspirator Ingolf Henoch Pedersen,
Randers. Emne: ”Bibelglæde og bibeltillid”.

Fredag d. 17. kl. 18,00.
Fuldt hus med fællesspisning. Specielt program for
børn. Kl. 19,00 tale v/missionær Jørgen Bloch, Randers.

Mandag d. 8. kl. 14,30. Mandagscafé v/pastor John
Ørum Jørgensen, Gjellerup.

Mandag d. 20. kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen. Joh. 11.
Onsdag d. 22. kl. 19,30.
Møde v/missionær Henrik Dideriksen, Skive.
Mandag d. 27. kl. 9,30. Mandagscafé.
Fredg d. 31. kl. 18,00. Soldatervennerne indbyder til
forårsfest på Soldaterhjemmet.
Kl. 19,30 Tale v/pastor Leif Mortensen, Aulum.
Lotteri og generalforsamling.

Onsdag d. 10. kl. 19,30.
Møde v/missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Mandag d. 15. kl. 14,30.
Mandagscafé: Filmen ”I stormens øje” vises.
Fredag d. 19. kl. 18,00. Fuldt hus med fællesspisning.
Specielt program for børn.
Kl. 19,00 tale v/missionær Brian Madsen, Vejle.
Mandag d. 22. kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen. Joh. 14.
Mandag d. 29. kl. 9,30. Mandagscafé.

Reformationsstafetten på Domkirkepladsen
Fra tirsdag de 28. februar til torsdag d. 1. marts vil domkirkepladsen i Viborg sitre af liv. Der vil
være aktiviteter, der markerer reformationsjubilæet, for både børn, unge og voksne. Der vil
være foredrag, teater, morgensang, fortællestationer, gudstjeneste og meget mere.
Viborg er særligt udvalgt sammen med en række byer i Europa. Stafetten kommer til Viborg
fra London, og skal efterfølgende til Bergen, som en del af det der kaldes ”Europaeischer Stationenweg”
Læs det detaljerede program på Viborg stifts hjemmesides kalender.

Babysalmesang i Resen Kirke

Tirsdag d. 18. april 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.

BØRNEKIRKE
Torsdag d. 6. april kl. 17.00 i Skive Kirke og sognegård
Gudstjeneste i børnehøjde og derefter aftensmad i Sognegaarden.
Kom og del det største med de mindste!
Natalia og Tina

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.

Indvielse af ny indgang
til Skive Kirke.
Ved højmessen den 26. februar, indvies den nye indgang til Skive
Kirke, med deltagelse af beboere fra Plejehjemmet Møllegården.
Efter Højmessen er menighedsrådet vært ved en udvidet kirkekaffe i Skive Sognegaard.
Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

