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MISUNDELSE MELLEM KUNST OG KIRKE?
Af Mads Callesen,
sognepræst i de to kirker, kunstforenings-næstformand
og alt i alt en tvetydig person

Vi der stod og betragtede Katja Bjørns videoværk kort
eller længe, for første eller for syvogtyvende gang. Vi gik
derfra og var løftet et andet sted hen.

Teksten er først skrevet til Skive Kunstforenings medlemsblad, juli 2017

Hvad skal kirke og kunst med hinanden, hvad skulle Katja Bjørns videoværk på plænen mellem de to kirker? Det
går galt, når man hælder kunst på kirken, eller hælder
kirke på kunsten – begge får åndenød. Anderledes når
begge får lov at tale med egen stemme. Påskelørdagsaften i den røde kirke, et gudstjenesteligt drama hvor
himmerigs sol skinner i helvede – men Katja Bjørns fødder vandrede også igennem tekst, musik og billeder. En
såkaldt ”Syndefuld Søndag”, en aften i den hvide middelalderkirke med jazz-trio, orgel anno 2017, Kingo og
bibel og ikke mindst en kunstner på prædikestolen. Og
bagefter misundelsesvækkende kager og diskussion af
hjertens lyst: Ikke i kor, men i munden på hinanden og
med noget på spil.

Helvede var derude på plænen mellem Skives to midtbykirker. Kvinden og manden sloges om det samme
reb, der var rigeligt til begge, men det havde de ikke øje
for – de havde heller ikke øje for hinanden. Kun havde
de øje for, at DU ikke må få mere end MIG. At mis-unde,
ikke at kunne unde, ikke at kunne elske. Dante sagde i
1300-tallet, at helvede er stedet uden alt håb. Time efter
time trak manden og kvinden i hver sin ende af misundelsens grønne tov, og aldrig ville de af sig selv finde op
af de to grave, de havde placeret sig i.

,Det sære var jo

så, at vi andre gik
opløftede derfra,
Det sære var jo så, at vi andre gik opløftede derfra. Vi der
stod på plænen mellem kirkerne og så ned i de to grave.

Vi stod dér på plænen mellem kirkerne og stirrede ned
i det mørkeste mørke. Og vi gik derfra og var løftet et
andet sted hen.

Tak!

MISUNDELSEN PÅ BESØG
Fra januar til maj 2017 havde vi misundelsen gående
frit rundt i byens gader – Katja Bjørns udstilling
MISUNDELSE havde indtaget Skive. I SønderCentrets kuppel så vi op i Katja Bjørns videoinstallation
Envy My Beloved, på plænen mellem kirkerne så vi
ned i hendes installation The Pleasure of Envy.
Udstillingen var en del af DE SYV DØDSSYNDER,
et samarbejde mellem syv forskellige kunstmuseer
og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 – kun
Skives bidrag blev ikke en traditionel museumsudstilling, men kom ud i byens rum. Skive Sogn var
med på idéen.

Allehelgen
og reformation
Højmesse med reformationen som fortegn.
Allehelgens Søndag 5. november kl. 10
i Skive Kirke v/Mads Callesen
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. Derfor er højmessen kl. 10 Allehelgens
Søndag i dette reformationens jubilæumsår blevet en
reformationsFEST.
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.

Allehelgen
Søndag d. 5. november kl 16.00 i Skive kirke
I forbindelse med Allehelgen samles vi igen til en stemningsfuld mindegudstjeneste i Skive kirke, 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 serveres der varm suppe ved sognegården.
Medvirkende: Skive sogns kor og organister
og sognepræst Natalia Packert Andresen

KFUM og KFUKs voksenafdeling
MANDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19,30
Henning Kjær Thomsen, Teologisk stiftskonsulent, Viborg stift
Emne: ”Job – den første og den anden”
Jobs bog står omtrent midt i Det Gamle Testamente. Og er noget helt særligt. En fortælling om en mand, misundt af
enhver, som fuldstændigt vilkårligt over en dag mister alt. Om en Job, der råber: ”Hvorfor mig?” Og om en Gud, der
intet svar giver … Eller er det for let? Er der andre lag i fortællingen? Lag, som tilmed forud griber endnu en beretning mange år senere og 500 sider længere fremme i den samlede bog.

MANDAG DEN 30. OKTOBER KL. 19,30
Merete Just, Journalist ved Skive Folkeblad og forfatter til bogen ”Tyskernes piger”
Emne: ”Tyskernes piger”
- et foredrag om danske kvinder som under besættelsen havde tyske kærester og fortæller om de betingelser de
levede under, både under besættelsen og i tiden efter.
Begge aftner foregår i KFUM og KFUKs hus, Kirkealle, Egeris.

Sogneudflugt

for Skive Sogn tirsdag den 12. september 2017.
Skive menighedsråd arrangerer sogneudflugt til ”Den genfundne bro” ved Brædstrup, tirsdag
den 12. september. Ved Den genfundne bro, vil der være en guide som fortæller om broens
historie. Efterfølgende drikker vi eftermiddagskaffe på ”Brædstrup Kro”
Efter Kaffen kører vi til Østbirk Kirke, hvor sognepræst Lone Buhl Pedersen orienterer om
kirkens historie.
Afgang fra Skive Kirke kl. 12.30 (forventet hjemkomst kl. 18.00)
Pris: kr. 100,00 pr. pers. (betales ved tilmelding)
Tilmelding senest tirsdag den 5. september, til Skive Kirkekontor tlf. 97520146
								Skive Menighedsråd
								Karl Bundgaard

Et sort kapitel i
Danmarkshistorien?

– minerydningen langs den jyske vestkyst
Torsdag 14. september 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/John V. Jensen, museumsinspektør Varde Museum
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen. Entré eller medlemskab.
Filmen ”Under sandet” fra 2015, der handlede om minerydningen på den jyske vestkyst, aktualiserede et for mange danskere ukendt og brutalt kapitel af Danmarkshistorien. Faktum er, at minerne efter den tyske kapitulation endnu lå under sandet og
gjorde den danske kystlinje utilgængelig og livsfarlig, men hvem skulle fjerne minerne? Det blev de slagne tyske soldater sat til med tab af menneskeliv til følge.
Eftertiden har siden stillet sig kritisk over for denne beslutning. Var der tale om danske
krigsforbrydelser, og er minerydningen et sort kapitel i Danmarkshistorien? I foredraget vil historien om minerydningen langs den jyske vestkyst blive fortalt, og der vil
også blive set nærmere på filmens fremstilling af begivenhederne – for var det nu
sådan, det var?

Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig:
Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning
Torsdag 16. november 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/Knud Nyboe Rasmussen, Skives mangeårige sognepræst og foreningens tidligere formand
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen. Entré eller medlemskab.
Vi kender Jakob Knudsen som digteren bag salmer som ”Se, nu stiger solen” og ”Tunge mørke natteskyer”, vi kender
hans store romaner. I 100-året for hans død har Knud Nyboe Rasmussen skrevet bogen Jakob Knudsen mellem Luther
og Grundtvig. Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning.
Hos Jakob Knudsen møder vi en tænkning om Gud og menneske, som er både original og kompromisløs, og som
forbinder grundtvigsk og luthersk kristendom. Jakob Knudsen præciserer det grundtvigske ”menneske først” på en
måde, der adskiller det fra enhver flad og selvtilstrækkelig humanisme. Jakob Knudsen var samtidig med det moderne gennembrud, som han tog livtag med, men aldrig blev en del af. Tværtimod modsagde han det på afgørende
punkter. Jakob Knudsens tænkning viser sig at være overraskende aktuel og vedkommende – netop i dag, hvor vi
bevidner det modernes sammenbrud.
”Nyboe Rasmusen er benhård i sin kritik af en nutidig grundtvigianisme, som er forblevet ved »mennesket« og aldrig
er nået til det »kristelige«” skrev en anmelder, da bogen udkom i foråret.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste i Skive Kirke
Søndag d. 24. september kl. 10.00
Traditionen tro fejrer vi at høsten er kommet i hus, og kirken vil denne søndag
være særligt pyntet med årets afgrøder.
Efter gudstjenesten er der frokost i Skive
sognegård.
Skive Menighedsråd & sognepræst
Natalia Packert Andresen

Prædikenværksted

Har du nogensinde tænkt på hvordan en prædiken bliver til?
Nu er der mulighed for at træde ind i præstens arbejdsværelse
og selv være med.
Vi læser søndagens tekster sammen, diskuterer, undres og spørger ”Hvad
kommer de gamle tekster os ved i 2017? ” Måske når vi også at tale om
hvilke salmer der kunne passe til søndagens tema. Du behøver ikke være
ekspert, blot du er nysgerrig, kan undres eller tør stille spørgsmål.

Prædikenværksted hos Natalia
for søndag d. 24. september, 15. søndag efter trinitatis
Prædikenværksted hos Jesper
for søndag d. 8. oktober, 17. søndag efter trinitatis
Kontakt præsterne, hvis du har lyst til at være med.

Allehjem

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
Mandag den 4. september kl. 19.30
Foredrag ved Stig Glent-Madsen, landsretsdommer og
Dansk Flygtningehjælps formand.
Over 60 mio. flygtninge i verden
- hvad gør vi ved det?
Udgangspunktet for mit foredrag er en analyse af situationen af flygtningesituationen i verden og Danmark.
Dansk Flygtningehjælp har med arbejde i omkring 40
lande og en indsats i Danmark et godt grundlag for at
beskrive udfordringerne ved hjælpearbejdet og fortælle om vanskelighederne ved at leve som flygtning. Der
vil også blive berettet om indtryk fra mange af verdens
brændpunkter, herunder Syriens nærområder.
Der vil blive lagt op til drøftelser af vores ansvar og muligheder for at hjælpe.
Mandag den 2. oktober kl. 19.30
Foredrag ved ph.d. og teolog Birgitte Graakjær Hjort
Center- og afdelingsleder v. Folkekirkens Uddannelses–
og Videnscenter,
Et meningsfuldt liv
Fik du set det, du ville? Fik du hørt din melodi?
Et foredrag, hvor vi tager temperatur på tiden og stiller
os selv nogle udfordrende spørgsmål til, hvordan vi ønsker, vores liv skal være, og hvad der præger os, uden at
vi til daglig går og tænker så meget over det.
Skive Menighedsråd er medindbyder til denne aften
Mandag den 6. november kl. 19.30
Foredrag ved Marianne Hesselholt, cand.mag. og forfatter.
Alderdom er Visdom
Det er kun i nyere tid og kun i den vestlige kultur, at høj
alder ikke har høj status. I Indien f.eks. betragtes de gamle stadig med stor ærbødighed, og man lytter gerne til
deres råd. Og sådan var det også tidligere i vores egen
kultur: engang vidste man, at dem, der havde et langt
liv bag sig, også havde et stort lager af viden, bygget på
erfaringer.
Vi vil foretage en rejse ind i historien og se på, hvordan
man gennem tiderne og i forskellige kulturer har betragtet alderdommen.
Pris inkl. kaffe 50 kr.
ALLE er velkomne

Mads Callesen udsendt
Fra 22/9 og en lille måned frem optræder sognepræst Mads Callesen ikke på gudstjenestelisten,
idet han er udsendt som feltpræst for de danske
soldater i Afghanistan. Ligesom der findes hospitalspræster, stiller Folkekirken også feltpræster til rådighed for mennesker, der som soldaterne har særlige behov i en særlig situation. Og
nok ligger Skive Kaserne i Egeris Sogn, men det
siger sig selv, at det er Skive-egnens kirker, som i
fællesskab må bakke op. Det handler jo om at få
vores venner og naboer godt hjem igen.
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Klokkespil efterår 2017
		
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

Efterårets koncerter
Koncert med Italiensk trio
Søndag d. 24. september kl. 16.00
Skive Kirke
’Musica-mente’ består af Claudio Massola, (klarinet og fløjte), Bruno Giordano (klarinet og saxofon) og Alessandro Delfino (klaver). De har en
fælles musikalsk løbebane med et solidt fundament og baggrund i den klassiske musik, men
beskæftiger sig nu med forskellige genrer fra
swing til jazz og folkemusik.
Sammen har de dannet trioen ”Musica-mente” eller ”musik og ballade” har opnået
stor succes både hos publikum og kritikere i Italien og udlandet med deres varierede koncertprogrammer, hvor der ikke eksisterer nogen barriere mellem genrerne.
Karakteristisk for gruppen er deres evne til at spille på flere instrumenter og benytte sig af flere forskellige kulturelle musikalske udtryk. Kernen i deres optræden
er forskellige stilarter og forskellige historiske stilperioder, der både er berigende,
overraskende og underholdende for publikum. Trioen har til daglig base i Noli ved
den italienske blomster-riviera i Ligurien i Italien.
Der er fri entré.
Efterårs-soiré
Torsdag d. 12. oktober kl. 19.30
Skive Sognegård
Traditionen tro indbydes der til Efterårs-soiré i Skive Sognegårds foyer, hvor
voksenkoret vil underholde under ledelse
af Morten Ladehoff. Programmet bliver
varieret og kommer til at bestå af både
rytmiske og klassiske værker samt klavermusik og fællessang. Efter selve koncerten er alle velkomne til en snak med de
medvirkende over et glas vin/sodavand.
Der er fri entré.

PREP
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. 23. september kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 14. oktober 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

Café eftermiddage
i Skive sognegård
Tirsdag d. 26. september kl. 14.00
Erling Thorup, Løvel: ”Mit liv som købmand i Løvel”
Tirsdag d. 31. oktober kl. 14.00
Naturvejleder Jens Frydendal, Rødding: ”Livet er farligt man kan dø af det” (foto).
Tirsdag d. 28. november kl. 14.00
Peter H. Thomsen, Søften: ”Det gode liv og de fem fortrydelser” – om at træffe de rigtige valg i tide…
med sang og musik.

Evensong
Vi har de sidste par år haft nogle hverdagsgudstjenester i Vor Frue Kirke på tirsdage
kl. 17, det fortsætter vi med, men det næste år forsøger vi at lave dem som Evensong,
eller Aftensang om man vil.
Det vil sige at vi lægger os op ad den engelske tradition for hverdagsgudstjenester,
hvor der veksles mellem læsninger, bøn og musik. Særligt koret og musikken får en
fremtrædende rolle.
Datoerne for efterårets Evensong er: Tirsdag d. 31. oktober kl. 17
						
Tirsdag d. 28. november kl. 17
Medvirkende: Skive Sogns Junior og Teenkor, organist Anna Ring og sognepræst
Natalia Packert Andresen

TO LUTHERAFTENER

I anledning af 500 året for Luthers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, der fik så stor betydning for
vor kirke, arrangerer Indre Mission to Lutheraftener i Missionshuset i Christiansgade 6.
•
18. oktober viser vi filmen ”Luther” af Joseph Fiennes. Spilletid 2 timer
•
15. november er emnet for professor ved Menighedsfakultetet teol. dr. Asger Chr. Højlund ”Luthers betydning
for vor kirke, hans teologi og bekendelsesskrifter”
Fri entré. Kaffe á 20 kr.
Alle er velkommen til at deltage i én eller begge aftener.
www.skive.im

Program for Indre Mission, Skive
Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive
Missionshus, Christiansgade 6.
www.skiveim.dk
September:
Man. d. 4. kl. 14,30. ”Vejen ind i Bibelen” Joh. 15.
Tir.d. 5 – tor. d. 7. Timeout på Kildeborg. Det er lejr for
kvinder, se program på www.skiveim.dk
Man. d. 11. kl. 14,30. Mandagscafé v/Fritidsforkynder
Richardt Hove Nielsen, Vang.
Ons. d. 13. kl. 19.30. Indre Missions Fødselsdagsfest,
hvor Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding taler. På
klarinet medvirker økonomichef Jørgen Bach, Viborg
Man. d. 18. kl. 14,30. Café. Tema: ”Ensomhed” v/Dagmar
Møller, Skive.
Fre. d. 22. kl. 18.00. ”Fuldt Hus” Et arrangement for alle
aldersgrupper. Vi begynder med spisning. Der er ingen
tilmelding! Kl 19,00 taler ungdomskonsulent Filip Torp
Kildeholm. Specielt program for børn.
Man. d. 25 kl. 9,30. Mandagscafé med andagt.
Ons. d. 27. kl. 19,30. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Fre. d. 29. kl. 19,30. Høstfest på Soldaterhjemmet.
Landsformanden for KFUM’s Soldatermission pastor
Jesper Hornstrup, Skive taler. Kaffe og lotteri.
Oktober:
Man. d. 2. kl. 14,30. Mandagscaféen ”Vejen ind i Bibelen”
Joh. 16”
Tir. d. 3. kl. 19.00. Temaundervisning i Skive. Gudstjeneste i Vor Frue Kirke ved sognepræst Kristian Bork
Sørensen, Aarhus. Skriftemål, altergang. Bagefter bibelforedrag i Missionshuset.
Ons. d. 4. kl. 19:30. Temaundervisning i Skive. Bibelforedrag ved missionær Poul Erik Hansen, Farsø
Man. d. 9. kl. 14:30. Mandagscafé. v. Missionær Preben
Sørensen, Viborg.
Ons. d. 11. kl. 19:30 Missionshusets Årsfest. Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia taler. Solosang
ved Louise Frøkjær Carstens, Viborg.
Man. d. 16. kl. 14:30. Mandagscafé Tema: ”Krigsveteraner” v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.
Ons. d. 18. kl. 19:30. Vi viser Lutherfilmen i anledning af
500 års jubilæet. Spilletid 2 timer.

Man. d. 23. kl. 14:30. Mandagscafé ”Vejen ind i Bibelen”
Joh. 17.
Ons. d. 25. kl. 19:30. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Man. d. 30. kl. 9:30. Café med andagt.
November:
Fre. d. 3. kl. 18:00. ”Fuldt Hus” – alle mand af hus. Vi begynder med fællesspisning. Der er ingen tilmelding. Kl.
19,00 taler cand. teol. Robert Thun Svendsen, Brande.
Specielt program for børn.
Man. d.6. kl. 14:30. Mandagscafé. Pastor Ove Mølgaard,
Skive, taler
Tir. d. 7. ons. d. 8. tor. d. 9. kl. 19:30. Kredsens Efterårsmøder i Durup Missionshus. Missionær Knud Dalsgaard
Hansen, Århus taler.
Man. d. 13. kl. 14:30. Mandagscafé ”Vejen ind i Bibelen”
Joh. 18.
Ons. d. 15. kl. 19:30. Luthers betydning for vor kirke,
hans teologi og bekendelsesskrifter. Professor på MF,
teol. Dr. Asger Chr. Højlund underviser
Man. d. 20. kl. 14:30. Mandagscafé. Tema: Verdens
forfulgte kristne og Åbne Døre. v/Knud E. Palmelund,
Vonge.
Ons. d. 22. kl. 19:30. Sømandsmissionens festaften.
Sømandsmissionær Jørgen Knudsen, Mårslet taler og
fortæller fra arbejdet. Lotteri.
Man. d. 27. kl. 9:30. Café med andagt.
Ons. d. 29. kl. 19:30. Bibelkredsene samles i hjemmene.

Babysalmesang i Skive Kirke

Tirsdag d. 5. september 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 Sognegården
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. 19. september og tirsdag d. 10. oktober kl. 17.00
i Skive Kirke & 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
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, 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 Mads Callesen - ansvarshavende.

Menighedsrådsmøder 2017
31/8 – 28/9 – 26/10 – 30/11.

REFORMATIONEN

- en duel på ord i Skive sognegård
Torsdag 9. november kl. 19:30
VOK – Viden Om Kristendom
Vi har hørt, der skete store ting på reformationstiden – hverken Danmark eller Europa eller kirken
var det samme bagefter. Men hvad var det dog,
der skete? Ja, hvorfor ikke spørge dem, der oplevede det selv?
VOK har derfor inviteret:
• en katolsk biskop af den gamle skole,
Jens Andersen Beldenak (ukendt fødeår)
• en reform-katolik, Poul Helgesen
(født ca. 1485)
• de to lutherske rebeller, Hans Tausen
(født 1494) og Peder Palladius (født 1503)
• en ordstyrer (født 1985)
Ordstyreren får sin sag for, thi duellen mellem de
fire kamphaner kan kun blive hård. For dem alle
var det en hjertesag, hvad reformationen gjorde
ved kirken og menneskene – men enige var de
ikke.
Kom og hør!
De inviterede gæster kan have en ydre lighed med
Claus Olsen, Morten Rydal, Mads Callesen, Asger
Staugaard Nielsen og Anne Christine Benner (sognepræster på Skive-egnen og i Himmerland)

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.

