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Mellem brødre
– en påskeberetning
Det går mod påske. Søndag efter påske lyder det i kirkerne, at ”Nu, da vi har fejret påsken, beder vi: Hjælp os
at fejre påske hver dag!” Hvad betyder mon det?
For godt halvanden hundrede år siden var året 1864, og
det kom til krig mellem Danmark og de tyske stormagter, Preussen og Østrig. Min egen tiptipoldefar Ludvig
var en ung mand og blev indkaldt til at forsvare landet
som soldat. Men Ludvig var ikke bare en ung mand og
sig selv. Han havde sin kone, som endda ventede deres
første barn (det første af tretten). Han var forstander på
en højskole i grænselandet, så der var folk, hvis fremtid
afhang af ham. Ludvigs lillebror Johannes derimod havde hverken kone eller børn eller store fremtidsplaner.
Og i 1864 var det muligt at slippe for at springe soldat,
hvis man fik en anden til at springe i stedet.
Ludvig blev hjemme hos sin gravide kone på højskolen,
mens lillebror Johannes i hans sted drog til Dannevirke.
Det blev så Johannes, der blev hårdt såret, da preusserne invaderede Als, men han kom dog levende hjem
igen. Storebror tog imod sin sårede lillebror – storebror
havde nu sin nyfødte søn på armen.
Hvad mon der blev sagt mellem brødrene? Hvad mon
storebror Ludvig skulle have gjort med sig selv, hvis ikke
lillebror var kommet levende tilbage?
Ludvig fik held med sin højskole, som med årene blev
én af de store og berømte – han blev én af det folkelige Danmarks nye stemmer. Johannes derimod blev
en mere stille mand; blev elev og lærer på storebrors
højskole, forsøgte uden held at drive sin egen højskole,
blev så vinhandler.
Måske – måske lykkedes det for Ludvig, fordi han vovede at tage imod gaven fra lillebror Johannes. Vovede at
tage imod gaven med TAKNEMMELIGHED, IKKE SKAM.
Vovede at tage imod lillebrors gave, skønt han jo kom

i en gæld, han aldrig nogensinde ville kunne betale af
– dengang han så sin lillebror drage afsted til fronten i
stedet for ham selv.
En påskedag talte jeg i telefon med en veninde (og kollega), som et par år forinden havde begravet sin egen
far. Nu ville hun cykle forbi med en blomst, og så fik de
to nok en snak. Og hun lo. Den latter var måske også en
trosbekendelse. En glad tillid til, at hendes far, hun selv
og vi andre er i gode hænder.
Vover vi at tage imod Guds gaver? Jamen kan vi andet?
Vi begynder livet med at skylde det hele væk. Som årene går, bliver gælden kun større. Hvordan nogensinde
betale af på det mirakel at være vågnet op morgen efter
morgen og være i live? Hvordan nogensinde betale af
på gælden til dem, der holdt af os og har holdt os ud?
Men hvorfor skulle vi også betale af – det er jo kærlighedsgæld? I påsken hører vi, at der ingen grænse var
for, hvilken vej Vorherre ville gå i sin kærlighed til os.
Hjælp os at fejre påske hver dag. Hjælp os at vove at
tage imod – med taknemmelighed, ikke skam. At lade
påskens lys skinne over hver eneste af vore dage – og
lade lyset skinne på hinanden.
Mads Callesen
(indlægget har i forskellige versioner lydt fra prædikestolen og været bragt i Skive Folkeblad

MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 24. MARTS.

Skive menighedsråd indbyder til menighedsmøde i Skive Sognegaard søndag den 24. marts
kl. ca.11.15, umiddelbart efter Højmessen. Her vil der blive orienteret om menighedsrådets
virke i det forgangne år, regnskabet 2018, samt de fremadrettede visioner.
Efter menighedsmødet er menighedsrådet vært ved en kirkefrokost.
				
				

Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

GI’ OS LYSET TILBAGE!
Sangforedrag og fællessang.
Onsdag 20. marts 19:30 i Skive sognegård
v/pianist Rasmus Skov Borring
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen i samarbejde med
Skive Sogns menighedsråd. Entré eller medlemskab.
Danskerne og DR kårede for et par år siden alle tiders 50 foretrukne sange.
Og på tredjepladsen kom Rasmus Skov Borrings GI’ OS LYSET TILBAGE
– nu kommer han til Skive.

Alt hvad vi kom for at give og få:
dele og elske og slås.
Blev på et år, det vi levede på,
fællesskab fødes når JEG bli’r til OS!

Sangforedrag og fællessang. ”Når JEG bli’r til OS”. Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et
udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra den danske højskoletradition – kombineret med fortælling
om sangene. Rasmus Skov Borring er vokset op med Højskolesangbogen, og han er optaget af at holde den danske
sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer. Han har gennem de seneste år været komponist
bag en række nye fællessange med tekster af blandt andre Jens Rosendal, Halfdan Rasmussen, N. F. S. Grundtvig og
Per Krøis Kjærsgaard. Rasmus Skov Borring har optrådt med sit sangforedrag på efterskoler, højskoler, i mange kulturinstitutioner og i foreningslivet i Danmark. Senest har han også optrådt i Den Danske Kirke i Paris og i Det Danske
Kulturcenter i Los Angeles.
Sangforedraget indeholder både tradition og fornyelse, og pianistens åbne kultursyn repræsenteres gennem et
mangfoldigt repertoire – kom og lad os løfte taget.

OP OG NED PÅ SALMENS TONESTIGE

Om den danske salmesang i det 20. århundrede
Torsdag 4. april 19:30 i Skive sognegård v/Lars Rosenlund Nørremark,
organist, kirkemusiker, idéhistoriker
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen. Entré eller medlemskab.
Hvordan lød det egentlig, da oldefar sang salmer? Er det rigtigt, at man sang salmer
meget langsomt i gamle dage? Hvis det er rigtigt, hvorfor synger vi så ikke sådan
mere? Så sent som i efteråret 2018 blev debatten livlig…
Aftenens foredragsholder vil fortælle – og så vil vi med ham lytte til meget gamle
indspilninger af salmesang. I Danmark er vi faktisk så heldige at have nogle af de
ældste indspilninger i hele verden.
Historien bag dette begynder i 1889 og rummer verdenshistoriens helt store vingesus om Eiffeltårnet, Thomas Edison og hans rivaler og visionære danske og russiske
rigmænd. Altså er mere end hele det tyvende århundrede bevaret på grammofonplader, og da der i Danmark lige fra den spæde start af grammofonpladens historie har været en stor interesse for
indspilninger af salmer, er hele det tyvende århundredes salmesang bevaret på grammofonplader. Derfor skal vi
have fortalt den spændende historie om grammofonpladens og fonografens begyndelse og helt unikke tilknytning
til Danmark. Og i forlængelse heraf skal vi lytte os igennem det tyvende århundredes salmesang, hvor vi vil udfordre,
bekræfte og debattere mange af de myter, som knytter sig til vores salmesang.
Foredragsholder er Lars Rosenlund Nørremark, organist og kirkemusiker, mangeårig underviser ved Det Jyske Musikkonservatorium, stud. cand. mag. idéhistorie. Igennem mange år har han indsamlet gamle grammofonplader
med blandt andet dansk musik, har holdt foredrag om musik og ikke mindst om musikken og grammofonpladen.

”Det var en tvekamp underfuld, da liv og død de brødes”
Musikalsk
MIDFASTE-gudstjeneste
Skive Kirke
søndag 31. marts
kl. 16.30
Skive Kirkes Voksenkor
Morten Ladehoff, organist
Mads Callesen, sognepræst
Vi går mod påske …
Midfaste Søndag er der stadig tre uger til påskemorgen. Påskemorgen er Jesu opstandelse og
hans sejr over døden. Men Midfaste Søndag er
Jesus stadig på vej til sit kors langfredag. ”Det var
en tvekamp underfuld, da liv og død de brødes” lyder
det i en gammel salme.
Musikalsk MIDFASTE-gudstjeneste er en ny tradition i Skive sogn. Vi bruger erfaringerne fra påskelørdags-gudstjenesterne og musik-gudstjenesterne med koret. Korsang og fællessang af flere
genrer. Orgel-improvisation og malerkunst. Læsninger. Og en kamp på liv og død, der handler om
os. Vi går mod påske…

WUNDERBUCH: Et særligt forlag i lille Skive

- desuden Grundtvigsk Forums generalforsamling
Onsdag 15. maj 19:30 i Frederiksdal præstebolig,
Frederiksdal Allé 25, Skive
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen holder generalforsamling med formandsberetning og kassererens regnskabsaflæggelse, som sig hør og bør. Desuden foreslår bestyrelsen at ændre ved vedtægterne, så forenings- og regnskabsåret løber 1/7-31/6 (for vi har bedre plads til en generalforsamling om efteråret) – generalforsamlingen kan godkende eller forkaste forslaget. Men først og fremmest skal vi høre lidt om forlaget WUNDERBUCH. Manden bag, Klaus
Gjørup, har lovet at komme forbi og fortælle om et helt særligt forlag med hjemsted her i byen.
Forlaget Wunderbuch »… har heroisk kastet sig ud i at udgive helt ualmindeligt smukke bøger« skrev københavner-pressen om Skive-forlaget, og priser for boghåndværk fulgte. Forlaget Wunderbuch er grundlagt af Klaus Gjørup, Skive, som et con amore projekt. Grundlagt ud fra
devisen: Skal det gøres, lad det da blive gjort med kærlighed til bogen.
Filosofi, digtning, skønlitteratur, kunst. Gerne til et punkt, hvor der blot
er tilbage at sige – en bog er en bog er en bog.
En hyldest til den skønne bog.
Til bogens historie, tradition og håndværk.

Natkirke i Skive Kirke

Næste gang fredag 29. marts og fredag 3. maj, hver gang mellem kl. 19 og kl. 22.
Billedet blev taget den sidste fredag i januar – umiddelbart inden dørene blev slået op til Skive
Kirkes første natkirke. Vi var godt spændte.
Folk fra Skive gjorde brug af natkirken. Satte sig ind på bænken og lyttede en tid. Lyttede i et kirkerum oplyst af levende lys. Lyttede til dæmpet musik, der spændte fra munkesang til Fauré og Bob
Dylan. Kiggede i bøger, så på billedkunst, skrev bønner, der siden blev læst op. Et puslespil med
Peterskirken manglede heller ikke. Lyttede til korte læsninger, bibelske og andre. Hørte om Elias,
der ikke mødte Gud i storm, jordskælv og flammende ild, men hørte ham i den sagte susen. Der blev
samtalt i kirkens hjørner.
Først og fremmest satte folk sig ind på bænken til kirkerum og stilhed – og bare lyttede og var til. Kort
eller længe, tiden bliver anderledes. Efter håndboldkamp og biograftur, på vej til noget tredje. Når vi
slukker for larmen en stund, hører vi, hvad vi ikke før kunne høre.
Vi glæder os til de næste gange. 29. marts vil natkirken være natkirke, men også være på vej mod
påske. 3. maj vil vi skænke friheden en tanke.
Bente Bisgaard, Ida Gøtke, Karl Bundgaard, Lisbeth Luckow, Poul Erik Jeppesen, Mads Callesen
PS: Der er også natkirke i Egeris kirke 1. marts, Estvad kirke 12. april og Egeris kirke 24. maj.

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.

Skive-egnens kirker
Tirsdag den 30. april kl. 19.30 i Skive sognegård
Denne aften skal vi på besøg i en række af Skive-egnens kirker. Særligt
de middelalderlige kirker står museumsinspektør og middelalderarkæolog Anne Birgitte Jessens hjerte nær. Mens vi magelige kan sætte
os til rette, gør Anne Birgitte os klogere på, hvorfor kirkerne ser ud
som de gør, hvad de smukke – og underlige – granitrelieffer mon har
betydet, og om der er noget, som er særligt ved vores lokaler kirker.
Som altid bliver vi også inddraget i oplægget, så vi sammen kan bliver
klogere på vores kirker her på egnen.
Og som altid får vi noget at styrke os på i pausen.
Efter oplægget afholder VOK generalforsamling,
hvor vi kigger tilbage på året der er gået – både indholdsmæssigt og
økonomisk – og tager et kig ind i denne sæson.
Alle er velkomne

Søndag eftermiddag i Vor Frue Kirke
For mig er det særligt gode søndage, når der er eftermiddagsgudstjeneste i Vor Frue Kirke. Fra september til
påske er der hver anden søndag gudstjeneste kl. 16.30 i
vores gamle middelalderkirke, ”den hvide kirke”. Det er
særligt gode søndage, hvad enten jeg sidder på kirkebænken eller står på prædikestolen.
Vi er måske ikke lige så mange som om formiddagen
i ”den nye kirke”. Men vi er sammen om det. De vidunderlige kalkmalerier deroppe minder os om, at her
har skibonitter gennem 800 år søgt Gud, når jubel
eller smerte var for stor til at bære alene. Det runger i
Vor Frue Kirke, og man synes at kunne høre de gamles fodtrin. Rummet er stemt, og sindet bliver stemt,
så der ikke er så langt til hverken eftertanke eller eftertænksomt smil. Vi får lejlighed til at slutte dagen med

en aftensalme, som – gammel eller ny – kan rumme en
særlig tyngde. Og igen: Vi er sammen om det - vi kan nå
hinanden med øjnene.
Mads Callesen

En himmelsk folkefest
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en
folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden og
sætter Midt- og Vestjylland på landkortet i Kristi
Himmelfartsferien.
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor Søren
Birch vil dirigere et stort kirkekor med 700 korsangere
fra området, som sammen med Herning kirkes drengekor vil være med til at give nogle ekstra decibel til fællessangen akkompagneret af Prinsens Musikkorps.
Efter åbningsgudstjenesten er alle inviteret til Danmarks
største kirkekaffebord på cirka 750 meter af Hernings
gågade.

Det fulde program kan ses på www.himmelskedage.
dk, men som en appetitvækker kan vi nævne, at man
blandt andet kan opleve Katakombergudstjeneste i en
P-kælder, klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste
på Torvet og Bibellegeland for børnene. Koncert med
fangekoret, samtalesofaer, fodbad og børneteater.
Skive og Salling Provsti arrangerer gratis fælles transport
til Åbningsgudstjenesten den 30. maj (Kristi Himmelfartsdag) med afgang fra Skive Kirke kl. 12.00 og afgang
hjemad fra Herning kl. 18.30.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til Skive Kirkekontor tlf. 97 52 01 46 senest 14.maj

Forårskoncert

Søndag den 5. maj kl. 16.30
er der stor forårskoncert i Skive kirke
Ved koncerten slår Skive Kirkes Voksenkor sig sammen med Sortebrødre Kirkekor fra Viborg.
De vil sammen opføre kendte ’kor-klassikere’ som ’Morgensang af Elverskud’ og ’Locus iste’,
samt et rytmisk værk over Noas ark af den amerikanske komponist Joseph Horovitz. Som
solist i dette værk er det lykkes at få fat i musical-sangeren Jonas Flodager Rasmussen. Jonas er nok bedst kendt som ham, der vandt melodi grand prix i 2018 med sangen ’Higher
Ground’. Øvrige medvirkende er et ad hoc band samt organisterne Signe Buch Ladehoff og
Morten Ladehoff.
Der tages en beskeden entré på 50 kr. Billetter kan købes på kirkekontoret (Reberbanen 19)
fra tirsdag d. 23. april til og med fredag d. 3. maj i kontorets åbningstid. Ellers kan man tage
chancen og købe billet i døren fra en halv time før koncertstart.

Jazzkoncert
Torsdag d. 11. april kl. 19.30 er der jazzkoncert i Skive
Kirke med ’Blæsbjerg og Bech Kirkeduo’.
Jesper Blæsbjerg er uddannet på den rytmiske linje ved
Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med trompet
som hovedfag. Han indgår i utallige musikalske sammenhænge som udøvende musiker, lærer og dirigent. En
rig og bred musikalsk ballast.
Søren Bech er organist ved Estvad og Rønbjerg kirker. Han har en kandidatuddannelse fra Århus Universitet med musik som hovedfag. Ydermere har han dygtiggjort sig
gennem undervisning hos Hans Esbjerg og Ole Koch Hansen. Desuden er han kendt
som medlem af jazztrioen ”Organic Picnic.”
Programmet vil være præget af den sorte amerikanske musiktradition fra 1900-tallet
med elementer af spirituals og jazzmelodier krydret med danske salmer og højskolesange.

Koncerten er arrangeret af Skive Jazzklub, og der er en entré på 50 kr.
Unge under 25 år 30 kr.

Skive menighedshjælp
Vi sender hermed en stor tak for de mange bidrag, som vi har modtaget til årets julehjælp.
Ved julehjælpen for året 2018 har vi kunnet glæde 82 børnefamilier / personer med en gave.
Følgende har skænket os et bidrag:
Lions Club, Skive
kr. 10.000,00
Hancock Bryggerierne A/S kr. 1.500,00
Salling Bank A/S
kr. 1.000,00
Skive Y-mens Club
kr. 3.000,00
Odd Fellow Loge nr. 42
Erik Holst, Skive
kr. 2.000,00
Loge nr. 22, Dr. Dagmar,
Skive
kr. 2.000,00
Skive Folkeblad
kr. 3.000,00
Skive Inner Wheel
kr. 2.500,00

Indsamlet Skive Sogn (Café)
Indsamlet Egeris Sogn
Indsamlet Resen Sogn
Skive Rotary Klub
Louis Nielsen Skive APS
Callunakoret
Bidrag fra privatpersoner

kr. 6.375,50
kr. 1.257,27
kr. 900,00
kr. 22.850,00
kr. 10.000,00
kr. 6.000,00
kr. 6.050,00

I alt pr. 28/01-2019 kr. 78.432,27

Lyset

er kommet til verden
Folkekirkelig friluftsgudstjeneste
10. juni kl. 11.00 i Anlægget i Skive
Fortælling, musik og sang til liv for os!
Kom med om bord!

Pinse i Anlægget
2. Pinsedag 2019

MARTS
		 Fastelavn
S
3
Skive Kirke kl. 10:00
		
Jesper Hornstrup
		
(kom gerne udklædt)
		
Tøndeslagning Aakjærhallen
		
kl. 14:00
		 Fastelavn
		
Vor Frue Kirke kl. 16:30
		
Mads Callesen (mere for voksne)
		
Alle Hjem kl. 19:30
4
Foredrag ved sognepræst og 		
M
forfatter Gudmund Rask Pedersen
		
		 Børnekirke
5
Skive Kirke kl. 17:00
T
		
Natalia P. Andresen
		
og Mette Thybo Jensen
10 1. søndag i fasten
S
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Mads Callesen
		
Støttekoncert for Folkekirkens
		
Nødhjælp, Skive kirke kl. 14:00
12 Hverdagsgudstjeneste
T
		
kl. 17:00 Vor Frue Kirke
		
Jesper Hornstrup
17 2. søndag i fasten
S
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup
20 Grundtvigsk Forum,
O
		
Sangforedrag og fællessang ved
		
pianist Rasmus Skov Borring,
		
kl. 19.30
24 3. søndag i fasten
S
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Natalia P. Andresen
		 Menighedsmøde,
		
Skive Sognegård, kl. 11.15
		
3. søndag i fasten
		
kl.16:30 Vor Frue Kirke
		
Natalia P. Andresen
26 Cafeeftermiddag,
T
		
Foredrag ved højskolelærer
		
Niels O. Frederiksen, kl. 14:00
29 Natkirke, Skive Kirke,
F
		
kl. 19:00-22:00
S
31 Midfaste
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup

S
31
		
		
		
		

”På vej mod påske”
Skive Kirke kl. 16:30,
Mads Callesen, Musikalsk Midfastegudstjeneste med Skive
Kirkes voksenkor

APRIL
T
4
		
		
		
		
7
S
		
		
11
T
		
		
14
S
		
		
18
T
		
		
19
F
		
		
21
S
		
		
		
22
M
		
		
S
28
		
		
T
30
		
		
		

Grundtvigsk Forum,
Op og ned på salmens tonestige,
om den danske salmesang ved
organist Lars Nørremark,
kl. 19.30
Mariæ bebudelses dag
kl. 10:00 Skive Kirke
Jesper Hornstrup
Jazzkoncert, Skive Kirke, kl. 19.30
med Blæsbjerg og Bech Kirkeduo,
Skive Jazzklub er medarrangør
Palmesøndag
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen
Skærtorsdag
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
Langfredag
kl. 10:00 Vor Frue Kirke
Natalia P. Andresen
Påskedag
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen prædiker,
alle præster medvirker
2. påskedag
kl. 10:00 Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup
1. søndag efter påske
Kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
VOK, Skiveegnens kirker ved
museumsinspektør Anne Birgitte
Jessen, kl. 19.30
Efterfølgende generalforsamling

KOLLEKTLISTEN

Fra 1. søndag i fasten til langfredag:
Danmission
Påskedag:
KFUM og KFUK i Danmark
Fra 2. påskedag til pinse:
Danske Sømands- og Udlandskirker, ”folkekirken i udlandet”

MAJ
F
3
Natkirke,
		
Skive Kirke, kl. 19.00-22.00
S
5
2. søndag efter påske
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Mads Callesen
		
Skive Kirke, kl. 16.30
		
Forårskoncert med Skive Kirkes
		
voksenkor, Sortebrødre Kirkekor
		
og bl.a. grand prix-vinder
		
Jonas Flodager Rasmussen
S
12 3. søndag efter påske
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Natalia P. Andresen
O
15 Grundtvigsk Forum,
		
Et særligt forlag i
		
lille Skive + generalforsamling,
		
Frederiksdal Alle 25, kl. 19.30.
F
17 Bededag, konfirmation
		
kl. 09:00 Skive Kirke
		
Mads Callesen og
		
Mette Thybo Jensen
		
Bededag, konfirmation
		
kl. 11:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup
L
18 Konfirmation
		
kl. 09:00 Skive Kirke
		
Mads Callesen
		 Konfirmation
		
kl. 11:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup
S
19 4. søndag efter påske,
		
konfirmation kl. 11:00 Skive Kirke
		
Natalia P. Andresen
S
26 5. søndag efter påske
		
kl. 10:00 Skive Kirke
		
Jesper Hornstrup
T
30 Kristi Himmelfart
		
Himmelske Dage på Heden i
		
Herning, fælles transport fra
		
Skive Kirke kl. 12.00
		
Kristi Himmelfart
		
Kl. 10:00 Vor Frue Kirke
		
Jesper Hornstrup
PÅSKENS DRAMA
Påsken er kirkens største fest, men også det største drama.
Hver af påskens gudstjenestedage har sin egen karakter.
Palmesøndag: Jesu indtog i Jerusalem.
Skærtorsdag: Nadveren. Jesus spiser for sidste gang med
sine disciple

JUNI
S
2
		
		
		
		
		
		
O
5
		
		
		
S
9
		
		

6. søndag efter påske
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
Fernisering med kunstner
Tove Lois Andreasen,
Sognegården kl. 11.00
(efter højmessen)
Grundlovsmøde, Taler redaktør
Johannes Henriksen, Kristeligt
Dagblad, kl. 9.00, i præstegårdshaven, Frederiksdal Alle 25
Pinsedag
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen

Klokkespil
forår 2018
		
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

Langfredag: Jesu lidelse og død på korset.
Påskedag: Jesu opstandelse fra de døde. Kirkens største
festdag.
Anden påskedag: Disciplenes møde med den opstandne
Jesus.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
og tøndeslagning.
Søndag den 3. marts kl. 10.00 fejrer vi fastelavn sammen med Skive Midt Mødes. Skive Kirke åbner ballet med
en fastelavnsgudstjeneste, og bagefter er der tøndeslagning i Aakjærhallen kl. 14.00, hvor der også er lidt at spise
for store og små. Kattekonger og kattedronninger kåres, og
der er præmier for bedste udklædninger. Vær gerne klædt
ud allerede i kirken.

ALLE HJEM

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
Mandag den 4. marts kl. 19.30
Foredrag v/ sognepræst og forfatter Gudmund Rask Pedersen.
OPLIVNING – LEVE TIL DET SIDSTE
Vi må for det første leve til det sidste. Det er godt at kunne dø
levende. Det er godt, at kunne live op, selv når perspektivet er
blevet kort. Og i hvert fald kortere end det var engang – og
hvornår er det ikke det? Gennem diverse former for fortælling,
herunder anekdoter og egne livshistoriebrokker samt skønlitteratur og den kristne grundfortælling ej at forglemme, vil foredraget kredse om oplivning, og – hvis det går godt – måske
ligefrem være med til at bevirke det. Gudmund Rask Pedersen
er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens – har udgivet en række bøger i feltet litteratur & kristendom – senest
bøgerne ”Jeg har ladet mig fortælle”, ”Noget om nåde” og ”Lad
os tale om det”.
Mandag den 18. marts kl. 19.30
Præst og kristendomskonsulent Morten Hougaard Sørensen.
GIVER DET MENING AT TRO PÅ GUD I DAG?
Giver det stadig mening at tro på Gud i en tid, hvor det næsten
kun er rationelle og økonomiske argumenter, der tæller? Efterhånden er traditionstabet og den følgende mangel på sprog
for tro og religiøsitet så massiv, at det er svært at have en samtale om tro og kristendom. Så hvordan kan vi overhovedet tal
om kristendommens mening i dag?]
Skive Menighedsråd er medindbyder til denne aften
Pris inkl. kaffe 50 kr. ALLE er velkomne

Kunsten i Skive

Dobbeltfernisering søndag 24. februar kl. 11.00
(efter højmessen)
TURTELDUER
Skulptør og grafiker Poul E. Nielsen er kunstneren bag de to fugle, der siddende helt tæt sammen danner et fint hjerte. De smukke duer støbt i bronze skal fra nu af bygge rede i sognegården,
som del af den faste udsmykning. For Poul E. Nielsen er naturen
en uvurderlig kilde til inspiration, og i sin kunst har han en særlig
evne for at udtrykke det store i det små.
Ved ferniseringen fortæller Poul E. Nielsen om arbejdet med turtelduerne.
”INGEN MALERI UDEN EN HISTORIE”
Sådan siger billedkunstner Karin Ulrich om sine malerier, der
frem til slutningen af maj kan ses i Skive sognegård. Ud over
olie og akryl arbejder Karin Ulrich også med blandteknikker på
sine lærreder. Som regel er det de store ekspressionistiske penselstrøg, der kendetegner hendes billeder, men trangen til det
mere afdæmpede mestrer hun også.
Inspirationen til sine værker opstår alle steder, men et gennemgående træk er tankerne omkring fortids minde og fremtids
komme – for som hun siger: Ingen maleri uden en historie.
Karin Ulrich er også tilstede ved ferniseringen.
Alle er velkomne til åbningen, hvor menighedsrådet er vært ved
en lille forfriskning..

FERNISERING
Søndag den 2.juni kl. 11.00
(efter højmessen)
Tove Lois Andreasen elsker at male portrætter. Både
børn og voksne skildrer hun; i leg, fordybet i tanker
eller ude i naturen. Men det er ikke kun mennesker
hun portrætterer. Havet med dets mange ansigter er
et yndet motiv hos Tove Lois Andreasen, og på udstillingen i sognegården vil der således både være
havmalerier, portrætter og naturbilleder. Udstillingen
hænger i sognegården sommeren over.
Alle er velkomne til åbningen af udstillingen, hvor menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning.

Café eftermiddage i Skive sognegård
Tirsdag 26. marts
Højskolelærer m.m. Niels Ole Frederiksen
Emne: “Opvokset i Horsens Tugthus”
Er der vilje, er der også en vej.
Café-eftermiddage foregår fra kl. 14.00-16.00
i Skive Sognegård. Alle er velkomne.
Arrangør Skive Menighedsråd

Grundlovsmøde i Frederiksdal
Onsdag 5. juni, kl. 9 i præstegårdshaven
Frederiksdal Allé 25, Skive
Grundlovstale v/redaktør Johannes Henriksen,
Kristeligt Dagblad
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen
i samarbejde med Skive Sogns menighedsråd og Skive Midt Mødes
Vores grundlov er værd at fejre! Også i år inviteres til grundlovsmøde i
præstegårdshaven. Kaffe og rundstykker og højskolesang. Og så en grundlovstaler, der har meningers mod. Sagligt
begrundet og velargumenteret, men med
meningers mod – man mærker det, når
Johannes Henriksen skriver
Kristeligt Dagblads ledere om
politiske, kirkelige og etiske
emner.
Johannes Henriksen (f. 1979) er
litterat og retoriker fra Aarhus
Universitet, MA i journalistik fra
Odense. Har været på Information
og Højskolebladet, nu debatredaktør
på Kristeligt Dagblad.

FOR ALT I VERDEN
STØTTEKONCERT
Søndag 10. marts kl. 14.00. Skive Kirke

I år samler Skive Sogn ind via denne støttekoncert. Lokale musikere - børn som
voksne - stiller op kvit og frit:
Orkestermester (2.klasserne fra Ådalskolen), Callunakoret, Skive Kirkes Juniorkor, Organist Morten Ladehoff og sognepræst Natalia Packert Andresen,
Talentfulde elever fra Skive Musikskole
Entré: 50 kr. Gratis for børn op til 12 år
Overskuddet går ubeskåret til landsindsamlingen

For
klimaet
Støt op om denne gode sag

For verdens
fattigste

For
klimaet

For vores
fremtid
For verdens
fattigste
Når det sidste minde skal være personligt

”Vores erfaring og rådgivning
sikrer det rigtige valg”

For vores
fremtid
ØSTERBRO 2 . 7800 SKIVE
97 52 92 66 . WWW.ARKITEKTYDE.DK

Grethe Vaaben - 30 års erfaring som rådgiver

Stor udstilling af gravstene og gravstedsudsmykning i danske og skandinaviske materialer.
Åbningstider:
Mandag - fredag 10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 12.00
Eller efter aftale

Søndergade 10 (nær banegården)
7800 Skive - tlf. 97 52 10 27
www.danske-stenhuggerier.dk

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus,
Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.

Man. d. 15. kl. 14,30 ”Vejen ind i Bibelen”
v/Leif Andersen.

Marts:
Fre. d. 1. kl. 19,30 Fritidsforkynder Erik Markussen,
Videbæk taler.

Man. d. 29. kl. 9,30 Café med andagt.

Man. d. 4. kl. 14,30 Mandagscafé.
Vi ser Filmen ”Korsvejen”.

Maj:
Ons. d. 1. kl. 19,30 Generalsekretær i Promissio
Frede Ruby Østergaard, Hinnerup taler og fortæller
fra arbejdet.

Tir. d. 5. kl. 17,00 Bibelkursus i 3 lektioner.
Lærer Martin Haahr, Ødsted underviser

Lør. d. 4. kl. 10,00 - 20,30 Mandekonference på Skive
soldaterhjem. (Tilmelding)

Man. d. 11. kl. 14,30 Mandagscafé.
Ruth Worm, Silkeborg taler.

Man. d. 6. kl.14,30 Mandagscafé. Emne: Salmedigteren
Thomas Kingo. V/ Finn Najbjerg, Vinderslev.

Ons. d. 13. kl. 19,30 Sognepræst Peter Krabbe-Larsen,
Struer taler

Fre. d. 10. kl. 18,00 Fuldt Hus/Familieaften for alle aldre.
Kl. 19,00 taler konsulent i DFS Lissen Bendix Jensen,
Hinnerup.

Man. d. 18. kl. 9,30 Café med andagt.
Fre. d. 22.
kl. 18,00 Fuldt Hus/Familieaften - for alle aldre.
kl. 19,00 taler konsulent i DFS Randi Taulborg, Aulum.
Man. d. 25. kl. 14,30 Mandagscafé. Vejen ind i bibelen.
Video med Leif Andersen
April:
Man. d. 1. kl. 14,30 Mandagscafé. Tema: Sorg og tab v/
Inger Lene Christensen, Ikast.
Tir. d. 2. kl. 19,00 Fællesmøde. Kunstner Ketty Dahl fra
Møldahlgaard Galleri taler over emnet: Jesus i kunsten.
Man. d. 8. kl. 14,30 Mandagscafé.
Taler: Anders Jørgen Jensen, Fandrup.

Man. d. 13. kl. 14,30 Mandagscafé. Tema: Hvordan deler
vi evangeliet med muslimer? v/Vagn Mølgaard, Silkeborg.
Ons. d. 15. kl. 19,30 Sangaften
v/Linda og Karsten Iversen, Vorgod-Barde.
Man. d. 20. kl. 14,30 Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”
v/Leif Andersen.
Lør. d. 25. kl. 9,00 Indre Missions Årsmøde i Kultur Center Limfjord Skive.
Man. d. 27. kl. 9,30 Café med andagt.

Skive Kirkegårde - Takster 2019
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
Priser er ikke momspligtige
For medlemmer af folkekirken: Gratis.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 362,00
For ikke medlemmer:
Kr. 816,00 pr. år pr. kisteplads.
Kr. 311,00 pr. år pr. urne/barnegravsted.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 362,00
Ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer skal
betale for gravstedet, selvom det i forvejen er ejet af et
medlem af folkekirken.
Vælges græsgrav vedligeholder kirkegården graven.
Der er obligatorisk vedligeholdelse. (Se takster vedr.
plæne).
- ved liggende sten medfølger 1 stk. vendevase,
nedgravet til kr. 510,00 incl. moms.
- ved stående sten medfølger 2 stk. vendevaser,
nedgravet til kr. 860,00 incl. moms.

Ren- og vedligeholdelse i en brugsperiode på 10
elle 20 år
Gravstedsvedligeholdelsesaftale
(priser er incl. moms)
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.
20 år
18.080,27.120,-

___________________________________________

			
10 år
Gravsted med 1 kisteplads
9.040,Gravsted med 2 kistepladser 13.560,Urnegrav/barnegrav
7.780,Urne i fællesplæne, anonym
3.390,Urne i plæne/plade eller skov 5.970,1 kistepladser i plæne
7.010,9.450,2 kistepladser i plæne

Gravning, tilkastning
Priser er ikke momspligtige

Alle vedligeholdelsesaftaler har udløb pr. 31. december,
hvorfor der skal regnes med tillæg for løbende år.

For medlemmer af folkekirken:
1 kistegrav
Gratis
1 barnegrav
Gratis
Gratis
Lørdagstillæg
Urnenedsættelse Gratis

_________________________________________

For ikke medlemmer:
1 kistegrav
kr. 3.978,00			
1 barnegrav
kr. 1.808,00
Lørdagstillæg
kr. 1.446,00
Urnenedsættelse kr. 723,00
Pyntning af graven og den opgravede jord, samt fjernelse af kranse og blomster koster ved begravelse kr.
1.264,00 og ved bisættelse kr. 330,00 incl. moms.
Pyntning i forbindelse med urnenedsættelse kr. 222,00
Samme pris for medlemmer og ikke medlemmer.
___________________________________________
Almindelig renholdelse af gravsted i et år
Priser er incl. moms
1 kisteplads		
kr. 904,00
2 kistepladser		
kr. 1.356,00
3 kistepladser		
kr. 1.682,00
Urnegrav/barnegrav
kr. 778,00

14.020,18.900,-

Har du spørgsmål vedrørende gravstedsanlæg, omforandringer, forårs og sommerblomster, grandækning
med mere eller spørgsmål til ovenstående, kan du
kontakte:
Kirkegårdskontoret, Reberbanen 19, Skive, tlf. 97 52 06
44, mail: info@skivekgd.dk
____________________________________________
Kirkegårdenes hjemmeside:
Kirkegårdene har en hjemmeside, hvor det er muligt
at finde informationer om gravstedstyper, takster, m.m.
for de enkelte kirkegårde.
www.skivekirkegaarde.dk
På hjemmesiden kan du finde eksisterende gravsteder,
under bjælken søg gravsted, hvis du har navnet på den
begravede/bisatte. Stedet vises på et kort. Anonyme
og sløjfede gravsteder, kan ikke vises

Babysalmesang i Skive Kirke
Onsdag den 13. marts kl. 9.00 starter et nyt hold op
Rasleæg, sæbebobler og en lille bitte dværg. Det
er noget af det, som de små elsker ved babysalmesang, udover - selvfølgelig - deres mors eller fars
stemme, når de synger salmer, sange og vrøvlevers.

Babysalmesang er får børn mellem 2 og 10 måneder. Vi er i kirken i cirka 45 minutter, og bagefter går
vi i sognegården, hvor der er snak, kaffe og brød.
Tilmelding hos mette@skivesogn.dk eller 23 67 41 77

Tilmelding hos mette@skivesogn.dk eller 23 67 41 77

BØRNEKIRKE
Tirsdag d. 5. marts kl. 17.00 for de 3- til
4-årige i Skive kirke og sognegård
Gudstjeneste i børnehøjde og derefter aftensmad i
Sognegården. Kom og del det største med de mindste!

Natalia og Mette

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.
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.

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
Kirketjenere
Solveig Sanko
Reberbanen 19, Skive, Tlf. 97 53 31 87,
mobil 20 49 51 92, mail: solveig-s@hotmail.com
Annette Riis Elmkjær
Reberbanen 19, Skive, mobil 21 28 08 92,
mail: Riiskirk69@gmail.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.

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.

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.

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.

Gartnerformand Ann Dora Meier Nielsen,
Mail: info@skivekgd.dk, tlf. 52302336
Søndergade 12B, Skive

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.

Formand for Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard
Olgavej 8, Skive, tlf. 97 52 34 83
mail: Olgavej8@gmail.com

Menighedsrådsmøder 2019
28/3 – 25/4 – 23/5 – 27/6
29/8 – 26/9 – 31/10 – 28/11.

Kirkeværge Poul Erik Jeppesen,
Vindevej 54, Skive, tlf. 97 52 11 76,
mail: vindevej@os.dk

Følg os på

Skive Sogn

