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Luthers tanker
I et helt år har vi markeret reformationsjubilæet, vi har
læst om Luther, spist Luther lagkage, drukket Lutherøl,
været til en reformationsduel, afholdt festgudstjenester
og hørt Luthers salmer nyfortolket. Alt sammen helt i
reformationens ånd: kirken er bragt ned på gulvet, gjort
folkelig, taler i et nutidigt sprog, så vi får chancen for at
få et indblik i Luthers liv med Reformationen som omdrejningspunkt, men hvis man skulle sætte nogle få ord
på hele Luthers virke, hans grundtanker, hvad var det
så?
Jeg vil forsøge at skitsere de væsentligste temaer. Der
er særligt tre begreber, som rummer det væsentligste af
Luthers teologi, og selv om Luther gjorde meget ud af
at både bibelen og salmer skulle formidles på modersmålet, så har de tre begreber ironisk nok fået latinske
betegnelser, nemlig: Sola fide, Sola Gratia, Sola Scriptura.
Troen alene (Sola fide):
For Luther var det afgørende at mennesket ikke blev
frelst ved gerninger, men ved troen. Da Luther som ung
kom til Rom blev han fortørnet over hvordan kirken
handlede med afladsbreve, på den måde kunne man
købe sig selv eller sine kære fri af den periode i Skærsilden, hvor man ellers måtte være en tid, mens man blev
renset fra sine synder så man kunne komme ind i Guds
rige, man kunne også gøre bod med gode gerninger.
Alt dette tog Luther afstand fra, han mente ikke at man
kunne købe sig til Guds nåde og han formulerede i stedet: Gode gerninger gør ikke en god mand, men en god
mand gør gode gerninger.

Alene nåden (Sola Gratia):
Det er altså ikke de gode gerninger der frelser mennesket, men alene troen, men samtidig er troen ikke noget
vi selv kan beslutte os for at have.
Gud er nådig. Han er storsindet og tilgiver. Han holder
fast ved os, uden at vi har gjort os fortjent til det. Nåden
er det modsatte af ”noget for noget” sådan som vi for
det meste oplever det mennesker imellem.
Bibelen alene (Sola Scripture):
Det vigtigste var at læse i selve bibelen frem for at følge
traditioner, man måtte tilbage til kilderne. Kirken måtte
ikke tvinge folk til at tro på det som kirken mente var
den sande kristendom, den eneste rigtige rettesnor for
troen var bibelen, og derfor var det for Luther afgørende
at alle fik mulighed for at læse bibelen på modersmål,
og selv kunne bedømme de enkelte tekster. Luther
brugte derfor tiden i eksil i Wartburg på at oversætte
det nye testamente fra græsk til tysk. Luther skrev også
salmer på tysk.
Luther ønskede også at ændre på magtbalancen, han
gav lægfolket magt ved at sige at alle der er krøbet ud
af dåben er præster.
Luthers tanker blev også samlet i den symbolrige ”Lutherrosen”:
Sognepræst Natalia Packert Andresen

Forside foto: De donerede Ginkgo Biloba ”Tempeltræer” plantes på Skive Kirkegård.

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, at denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen.
Bidrag kan afleveres på Kirkekontoret, Reberbanen 19, til en af byens præster
eller ved gudstjenesternes indsamlinger.

Caféeftermiddage i sognegården
Tirsdag d. 30. januar
kl. 14.00 – 16.00
Advokat Jeppe Jepsen
Emne: ”Arv og testamente med
videre.”

Tirsdag d. 27. februar
kl. 14.00 – 16.00
Præst Bjarne Lenau Henriksen.
Emne: ”Det dyrebare menneskeliv.”
Fortælling om mennesker på samfundets skyggeside.

VOK – VIDEN OM KRISTENDOM
•
•
•
•
•

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

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

Bondekone og forfatter
i Vandkanten
Onsdag 21. februar kl. 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/forfatteren Marianne Jørgensen, Kjeldgård i Selde
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen
Entré eller medlemskab
Forfatter Marianne Jørgensen kommer og fortæller om at havne et sted, hvor man
ikke selv bestemmer, hvordan livet skal forme sig.
- Om at leve med landsbyen og dens meninger tæt på.
- Om at skrive historier om folk man kender, uden de helt kan se sig selv.
Et foredrag, der fortæller om hendes vej fra skolelærer til forfatter, og om, hvordan
hun skriver. Hun vil også læse op, så vi kan få en smagsprøve på hendes forfatterskab.
Marianne Jørgensen bor på Kjeldgaard i Selde og er både børne- og voksenbogsforfatter. Senest har hun skrevet den historiske roman ”De tavse vidner” og skriver i
efteråret 2017 på en efterfølger, der kommer i foråret 2018.

Kirkekorenes julekoncert
Torsdag d. 14. december kl. 19.30, Skive Kirke.
Skive Kirkes Voksenkor, Korskole, Juniorkor og Teenkor synger under ledelse
af Morten Ladehoff og Hanne Sloth Poulsen. På programmet er kendte og
mindre kendte julesange og salmer samt fællessang og orgelmusik.
Der er fri entré.

Gigantkorets

JULEKONCERT
Onsdag d. 6. december kl. 19.30 i Skive Kirke
Traditionen tro synger ”Gigantkoret” julen ind i Skive Kirke.
Gigantkoret består af Sallingkoret (under ledelse af Olesi´a Oliinyhova),
Håndværkerkoret Nykøbing Mors (under ledelse af Anja Brejner Højgaard),
og SkiveEgnensHerrekor (under ledelse af Thomas Hove)
Gigantkoret ledes 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 og Luftskibet.
Arr. SkiveEgnens Herrekor

ESBJERGEVANGELIET
Esbjergevangeliet er et stort vægmaleri, som
blev malet af kunstneren Erik Hagen på CVU Vest
i Esbjerg. Det er 2,60 meter højt og 30 meter
langt og er nu trykt på stofbannere, så det fantastiske billede også kan ses i Skive sognegård i
uge 8, 9 og 10 2018
Billedtæppet er bibelhistorie, og det er Danmarkshistorie. Det er et billede med de store
fortællinger fra Bibelen, sat ind i den verden og
de år, som netop vi lever i. Det er et billede, der
kan både skræmme og more. Ingen efterlades
uberørte.
Vi vil i de tre uger få besøg af en masse skoleklasser og konfirmander. Men vi vil også gerne
give mulighed for af sognets beboere kan få
oplevelsen. I kirkekontorets åbningstid kan man
selvfølgelig altid går ind og se det.
Hvis man gerne vil vide lidt mere, har vi en omvisning torsdag d. 1. marts kl. 19 – 20, hvor
én fra kirken vil fortælle om vægmaleriet.

Allehjem

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.30
Foredrag ved Anders Laugesen, journalist.
Viden, visdom og Vorherre i verden:
Vi ved så meget om alt lige fra atomer til stjernetåger.
Alligevel hænger verden ikke altid særlig godt sammen.
Klimaforandringer, krige og elendig kaffe. Hvad skal
man dog stille op? I foredraget er der et bud på, hvorfor
skønhed, sansning og syn for næsten, er afgørende for
at finde Vorherres visdom i verden. Der smages, lyttes
og spejdes under vejs efter spor af skønhed.
Skive Menighedsråd er medindbyder til denne aften

Mandag den 5. februar kl. 19.30
Foredrag ved Oluf Therkildsen, fhv. efterskoleforstander
Kærlighed gør en verden til forskel
- fortællinger om veje til ordentlighed og anstændighed
Ca. halvvejs i livet begynder vore erfaringer at blive støvede. Historierne bedre. Hukommelsen husker ikke det
hele og tidens gøren og laden er underlig - også i vores
generation.
Hør en moden mand tænke højt om det store i det små.
Vel mødt til en munter og forhåbentlig eftertænksom
aften.

Mandag den 5. marts kl. 19.30
Foredrag ved Kai Bohsen, fhv. sognepræst
Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden
En del mennesker har en opfattelse af, at har man noget
med kirke og kristendom at gøre, er alt trist og gabende
kedsommeligt. Men humor findes i høj grad i Bibelen,
ligesom humor og muntre oplevelser findes i stor stil i
den kirkelige hverdag. Humor er simpelthen en måde
at overleve på. Dette vil foredraget belyse gennem eksempler fra Bibelen og fra mange års præstetjeneste i
Folkekirken.
Pris inkl. kaffe 50 kr.
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Klokkespil vinter 2017
		
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
		
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
		
		
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

Ny organistassistent
Skive Menighedsråd byder velkommen til vores ny organistassistent Hanne Sloth Poulsen, som er ansat i Skive Sogn pr 1. november.
Hanne kommer fra en stilling som organist ved Sevel,
Trandum og Herrup kirker, og har 25 års erfaring inden
for musiklivet - har undervist som musikpædagog ved
musikskoler i korsang, instrumental og teoretisk musikudøvelse.
Hanne har en videreuddannelse til master i børnemusik
fra Aarhus Musikkonservatorium, og dermed stor erfaring og kompetence ift. børnemusik.
Menighedsrådet ser frem til et godt og udbytterigt
samarbejde.
Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard.

Afsked med organistassistent.
Anna Ring forlader Skive Sogn med udgangen af september, for dermed at hellige sig sin videre uddannelse
som organist ved Aarhus Musikkonservatorie.
Skive Menighedsråd takker Anna for hendes dygtige
orgelspil, arbejdet med børne/juniorkoret og det gode
samarbejde.

Menighedsrådet ønsker Anna alt held og lykke i tiden
fremover.
Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

Udfordringer i Folkekirken

Mandag d. 22. januar kl. 19.30
KFUM og KFUKs foreningsbygning, Kirkealle 115
Foredrag ved Birgitte Graakjær Hjort,
leder af Folkekirkens udddannelses-og videnscenter, Århus.
Birgitte har fingeren på pulsen i Den Danske Folkekirke og
vil give sit bud på hvilke udfordringer vi som kirke står over.

PREP
OBS! NYT KURSUS
for alle interesserede, uanset hvor I bor.

Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Kommunikationskursus for par
PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREPkurset arbejder man kun med sin partner og
behøver ikke indvie andre i ens private forhold. PREP-kurserne er uafhængige af religion og politik og udbydes i mange lande.

PREP er for par i alle aldre og livsfaser, der ønsker at arbejde med deres parforhold. Som nyetableret par kan man få inspiration til at skabe
gode kommunikationsvaner. Par, der har levet
sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde
dårlige mønstre eller få inspiration til at udvikle
det gode i deres forhold.

Læs mere på kirkernes hjemmesider

Sted Skive Sognegaard, Reberbanen 19, 7800 Skive.
Tid Lørdag d. 13. Januar kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 20. januar kl. 9.00 - 17.00.
Pris 800 kr. pr. par, inkl. forplejning begge dage.
Spørgsmål og tilmelding til Ole Dahl, mobil: 20 25 96 33
mail: ole.dahl.skive@gmail.com

Arrangeres af Skive, Resen og Egeris sogne

Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden.
Mattias Stølen Due, leder af Center for Familieudvikling

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
(Natalia Packert Andresen, med
Hartmanns juleaftensliturgi)
Vor Frue kirke 24/12 kl. 13:30:
Juleaftensgudstjeneste for alle generationer
(Jesper Hornstrup)
Skive kirke 24/12 kl. 15:00:
Juleaftensgudstjeneste for alle generationer
(Jesper Hornstrup)
JULEDAG
Skive kirke 25/12 kl. 11:00:
Julens fest- og hovedgudstjeneste,
hvor trompet, orgel, kor og menighed musicerer om kap med englesangen julenat
(Mads Callesen)
ANDEN JULEDAG
(Sankt Stefans Dag)
Vor Frue kirke 26/12 kl. 10:00:
(Natalia Packert Andresen)

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 fredag 5/1 kl. 19.00:
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
Møderne holdes i Skive Missionshus,
Christiansgade 6.
December:
Man. d.4. kl. 14:30. Mandagscafé. ”Vejen ind i bibelen ”
Joh. 19.
Tir. d.5. kl. 19:30. Adventsfest. Lovsangsaften og koncertfortælling ved musiksekretær Benjamin Hougaard,
Fredericia.

Man. d.22. kl. 14:30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Tor. d.25. kl. 19:30. Møde i Skive Sognegård. Tidligere biskop over Lolland-Falsters Stift, Ph.d. studerende Steen
Skovsgaard. Aarhus taler over emnet ”De sidste tider
og dommedag – i islam og kristendommen”.
Man. d.29. kl. 9:30. Café med andagt.

Man. d.11. kl. 14:30. Mandagscafé.
Fritidsmissionær Svend Taulborg, Struer taler.

Februar:
Man. d.5. kl. 14:30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.

Ons. d.13. kl. 19:00. Julemøde. Luciaoptog ved Gospel-kids. ”De ni læsninger” ved sognepræst Jesper
Hornstrup, Skive.

Tir. d.6. kl.19:30. Møde ved pastor Jens Arne Skjøtt,
Århus.

Tor. d.28. kl. 19:00. Julefest for alle aldre.

Man. d.12. kl. 14:30. Mandagscafé. Finn Najbjerg,
Vinderslev taler.

Januar:
Fre. d.5. kl. 18:00. Nytårsfest tale ved forstander René
Brorson, Grejsdalens Efterskole.

Man. d.19. kl. 9:30. Mandagscafé.

Man. d.8. - fre. d. 12. kl.19:30.
Evangelisk Alliances Bedeuge.

Man. d.26. - fre. d. 2. marts kl. 19:30. Møderække.

Man. d.15. kl. 14:30. Mandagscafé.
Missionær Heri Elttør, Aulum taler.

Ons. d.21. kl. 19:30. Generalforsamling.

Tir. d.27. kl. 19:30. Lovsangsgudstjeneste i Vor Frue
Kirke.

Ons. d.17. kl.19:30. Missionær Henrik Dideriksen, Skive
taler.

De sidste tider og dommedag
i islam og kristendommen
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19,30 i Skive Sognegård
vil tidligere biskop over Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard, Aarhus behandle ovenstående emne.
Steen Skovsgaard har arbejdet en del med dette og er
netop nu i gang med en ph.d. afhandling om emnet. Der vil
blive lejlighed til at stille spørgsmål til biskoppen.
Fri entre. Kaffe á 20 kr.
Arrangør: Indre Mission i Skive sammen med Skive Menighedsråd

Babysalmesang i Resen Kirke

Tirsdag d. 9. 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 Sognehuset til
en kop kaffe og hyggeligt samvær.
Tilmelding: td@km.dk tlf. 30248422

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

BØRNEKIRKE
Tirsdag d. 6. februar kl. 17.00 for de 3- til
4-årige 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 og 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.
Fri mandag, 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
Reberbanen 19, Skive, Tlf. 30 24 84 22
mail:td@km.dk
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: Riiskirke69@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 Tina Damholt og Natalia Packert Andresen - ansvarshavende.
Menighedsrådsmøder 2018
25/1 – 22/2 – 22/3 – 26/4 – 31/5 – 28/6 – 30/8
27/9 – 25/10 – 29/11.

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:
Vi synger julen ind
Natalia Packert Andresen
Tirsdag d. 5. december i
Vor Frue Kirke kl 19.30
Vi synger julen ind
Jesper Hornstrup
Tirsdag d. 12. december i
Vor Frue Kirke kl 19.30
Helligtrekonger
– vi synger julen ud
v/Mads Callesen
Fredag d. 5. januar i Vor Frue Kirke
kl. 19.00, med efterfølgende samvær i sognegården.
Kom og syng med!

