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Vi begynder forfra!
Når kalenderen viser december, peger alt mod jul.
Vi begynder forfra, ikke på noget ukendt, men på
de kære, kendte forberedelser. En gang til skal vi
gennemleve den gode, gamle jul med dens traditioner.
Derefter kommer nytåret, som i særlig grad er en
tid, vi føler, at vi begynder forfra med et nyt og
blankt årstal. Og dog – kalenderen 2019 er for
mange af os godt beskrevet på forhånd, så vi har
allerede et vist indtryk af, hvad dagene vil bringe!
Vi begynder forfra, dog ikke på noget helt ukendt.
Det nye år hedder 2019 efter Kristus. Det tænker
vi måske ikke dybere over, men det betyder noget. Det er mere end en praktisk skik og talemåde.
Og slet ikke en måde at lægge afstand til Kristus,
som var han et overstået kapitel. Året er et år efter
Kristus, dvs. han kommer først!

At barnet blev født i Betlehem, ”det nyt er uden
lige”, som salmen siger. Verden er ikke den samme efter Kristi fødsel. Det er en verden, hvor tro,
håb og kærlighed står og venter på at blive levet
ud af dig og mig. Hver på vores måde, efter evne
og samvittighed, men vi følger efter ham, som
begyndte forfra med menneskeheden, og aldrig
bliver træt af at begynde forfra med os.
Rigtig glædelig og velsignet jul
og Guds fred og glæde
over det nye år.
Jesper Hornstrup

Julekoncert

med Aarhus Sinfonietta

MANDAG D. 3. DECEMBER KL. 19.30 I SKIVE KIRKE
Mandag d. 3. december er der koncert med
det professionelle ensemble Aarhus Sinfonietta. Under titlen ‘Himmelske Hærskarer’
præsenterer ensemblet en anderledes julekoncert med toner af nulevende komponister.

Birgitte Alsted har komponeret 25 helt korte satser, som hun kalder en slags musikalsk
”pakkekalender” til publikum, og Line Tjørnhøj ser hen mod sommerens birketræer væk
fra vinterens mørke.

Til koncerten kan opleves alt fra det drømmende værk ’Die himmlischen Heerscharen’
af Thomas Agerfeldt Olesen til det isnende og
overrumplende værk, ’Water Like a Stone’, af
englænderen Juliana Hodkinson. Hvor Agerfeldt Olesen har fundet sin inspiration i beskrivelsen af de himmelske hærskarer i Lukasevangeliet, har Hodkinson ladet sig inspirere
af en af sit hjemlands kendte Christmas carols
”In the Bleak Midwinter”.

Hele koncerten varer ca. 60 min. i ét langt
forløb bundet sammen af nykomponerede
jule-intermezzi af Allan Gravgaard Madsen.
Medvirkende: Århus Sinfonietta, Anna Ottertun (stemme) og Rei Munakata (dirigent).

Derudover kan publikum opleve to helt nye
værker af komponisterne Birgitte Alsted og
Line Tjørnhøj, der begge modtog Hædersprisen fra Carl Nielsen & Anne Marie Carl-Nielsens Legat i 2017.

Billetter kan købes i døren fra kl. 19.00
eller på billetto: https://billetto.dk/da/e/himmelske-haerskarer-billetter-317634

Entré: 125 kr. (75 kr. for unge/studerende)

GRUNDTVIGSK FORUM
PÅ SKIVE-EGNEN

er på vej med et inspirerende forår:
Sangaften, vigtige bøger, en grundlovstaler med noget på hjerte…
Men det hele ligger efter 1. marts, så I må vente spændt til næste kirkeblad!

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.

VOK holder vinterpause i december, januar og februar, men vi glæder os til
forårssæsonen, som du kan læse mere om i næste kirkeblad.

KFUM og KFUKs voksenafdeling
Aftenerne foregår i KFUM og KFUK’s foreningsbygning
ved Egeris kirke.
MANDAG D. 28 JANUAR KL. 19.30
Organist og kirkemusiker Torben Aas Kjær, Skive
Emne: ”Troen er ikke en klippe – tro er at være til stede”
Torben er organist og kirkemusiker ved Sahl og Vinderup kirke og har igennem
flere år arbejdet med salmer både som underviser, foredragsholder, komponist.
Pris inkl. Kaffe 50,- Alle er velkommen

FERNISERING
Drømmende, dystre og dybsindige. Det er
nogle af de ord, der beskriver Carsten Hamann Hansens tegninger, som fra søndag
den 2. december udstilles i sognegården.
Efter formiddagens gudstjeneste er der fernisering, hvor menighedsrådet er vært ved
en forfriskning.

Gigantkorets julekoncert

Onsdag d. 5. 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 Anja Brejner Højgaard)
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

Nytårskoncert
Tirsdag d. 8. januar 2019 er der nytårskoncert i Skive Kirke
med den tyske tenor Markus Schäfer og organist Ulrik Spang-Hanssen.
Markus Schäfer er især kendt for sine lyriske roller i bl.a. Mozarts
operaer og for sin indsats som evangelist i J.S. Bachs passioner. Han
har modtaget en Grammy for sin deltagelse i Harnoncourts indspilning
af Matthæuspassionen. Han har indspillet mange cd’er og gjort en stor
indsats for det tyske liedrepertoire på festivaler over hele verden. Fra
2008 har han været professor i sang på konservatoriet i Hannover.
Ulrik Spang-Hanssen er orgelprofessor på Det Jyske Musikkonservatorium. Han har i sin karriere spillet utallige koncerter i hele Europa og i
USA, og har udgivet omkring 60 cd’er, bl.a. samlede indspilninger af
Buxtehudes, Hartmanns, Carl Nielsens, Mendelssohns og César Francks
orgelværker foruden en samlet indspilning af Händels orgelkoncerter.
Det er således to meget prominente musikere der denne aften fremfører
nytårsmusik af bl.a. Wagner, Cornelius og Wolf.
Der er fri entré til koncerten.

Café eftermiddage
i Skive sognegård
Tirsdag 29. januar
Hospitalspræst Svend Erik Søgård.
Emne: Tale/samtale om ”Livets alvorlige valg” med særlig
fokus på organdonation - tager udgangspunkt i personlige
erfaringer som ægtefælle til en organdonor og ikke mindst
som hospitalspræst.
Tirsdag 26. februar
Organist Morten Ladehoff.
Emne: ’Johann Sebastian Bach - i ord og toner’
Morten fortæller om Bachs liv og gerning og giver eksempler
på hans musik fra flygelet. Desuden er der fællessang fra
højskolesangbogen.
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

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,
ved gudstjenesternes indsamling eller på MobilePay 38595

ALLE HJEM

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
Mandag den 7. januar 2019 kl. 19.30
Foredrag v/ redningsmand Søren Vibæk Larsen, Hvide Sande.
Hvide Sande redningsstation
Foredrag med billeder og lidt film fra Kystredningstjenestens
Redningsstation i Hvide Sande. Søren ” Lomme ” Larsen fortæller om sit liv som frivillig redningsmand ved redningsstationen
i Hvide Sande.
Hvide Sande redningsstation er en af de 21 redningsstationer
der er i Danmark. Redningsfolkene står til rådighed 24 timer i
døgnet året rundt og er klar til at rykke ud med få minutters
varsel, uanset vind og vejr.
Søren Lomme fortæller om, hvordan hverdagen er som redningsmand. Han fortæller om redningsaktioner fra det virkelige liv. Han kommer ind på det moderne udstyr, som stationerne har i dag, og det hele bliver krydret med lidt humor.
Mandag den 4. februar kl. 19.30
Foredrag v/ frimenighedspræst Ole Kobbelgaard, Ø. Jølby
Fuld frihed - eller pengene tilbage
Frihed er det bedste guld, sådan synger vi i en af højskolesangbogens ældste sange. Og det gør vi med megen rette. Men
selve vores forståelse af frihedsbegrebet har undergået en stor
forvandling gennem de seneste århundreder. Foredraget trækker nogle tråde og ser på friheden både historisk og aktuelt,
frigørelsen fra formynderiet frem mod frihedsrettighederne,
som de blev formuleret af blandt andet det franske folk efter
revolutionen i Paris’ gader i 1789. Og vi fejrer individets fuldkomne og uindskrænkede sejr med frit valg på alle hylder: fuld
ytringsfrihed til alle, frit sygehusvalg og ”alle har ret til et fedt
køkken”! For det er vel en sejr, eller...?
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”.
Skive Menighedsråd er medindbyder til denne aften
Pris inkl. kaffe 50 kr. ALLE er velkomne

Gudstjenester & kalender
DECEMBER
		
1. søndag i advent
S
2
Skive Kirke kl. 10
		
Jesper Hornstrup
		
Vor Frue kirke kl. 16.30
		
Jesper Hornstrup
M
3
Julekoncert med Aarhus
		
Sinfonietta, Skive Kirke kl. 19.30
5
Gigantkorets julekoncert
O
		
Skive Kirke kl. 19.30
		
Vi synger julen ind
6
Vor Frue Kirke kl. 19.30
T
		
Natalia P. Andresen
		
2. søndag i advent
9
Skive Kirke kl. 10
S
		
Natalia P. Andresen
		
De 9 læsninger
12 Skive Kirke kl. 19.30
O
		
Jesper Hornstrup
		
3. søndag i advent
16 Skive Kirke kl. 10
S
		
Mads Callesen
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Mads Callesen
		
4. søndag i advent
23 Skive Kirke kl. 14
S
		
Jesper Hornstrup
M
24 Juleaften
		 Børnegudstjeneste
		
Skive Kirke kl. 11
		
Natalia P. Andresen
		 Familiegudstjeneste
		
Vor Frue Kirke kl. 13.30
		
Jesper Hornstrup
		
Familiegudstjenste, Hartmann
		
Skive Kirke kl. 13.30
		
Natalia P. Andresen
		 Familiegudstjeneste
		
Skive Kirke kl. 15
		
Jesper Hornstrup
Juledag - messingblæser
		
25 Skive Kirke kl. 11
T
		
Jesper Hornstrup

		
		
2. juledag
O
26 Vor Frue Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		 Julesøndag
S
30 Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		 Nytårsaften
M
31 Vor Frue Kirke kl. 15.30
		
Champagne og kransekage
		
Mads Callesen

JANUAR
		 Nytårsdag
T
1
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Jesper Hornstrup
		
Hellig Tre Konger aften
S
6
Vor Frue Kirke kl. 19.00
		
Mads Callesen
		
Alle Hjem kl. 19.30
M
7
Foredrag ved redningsmand
		
Søren Vibæk Larsen
		
Nytårskoncert med tenor
T
8
Marks Schäfter og organist
		
Ulrik Spang-Hansen
		
Skive Kirke kl. 19.30
		
1. søndag efter Helligtrekonger
S
13 Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Natalia P. Andresen
		 Hverdagsgudstjeneste
T
15 Vor Frue Kirke kl. 17.00
		
Jesper Hornstrup
		
2. søndag efter Helligtrekonger
S
20 Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		
3. søndag efter Helligtrekonger
S
27 Skive Kirke kl. 10
		
Mads Callesen
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Mads Callesen
		
Cafe-eftermiddag kl. 14
T
29 Hospitalspræst Svend Erik Søgård

Vinter 2018/19
FEBRUAR
		
		
4. søndag efter Helligtrekonger
S
3
Skive Kirke kl. 10
		
Jesper Hornstrup
		
Alle Hjem kl. 19.30
M
4
Foredrag ved frimeningheds		
præst Ole Kobbelgaard
		
Sidste søndag e.Helligtrekonger
S
10 Skive Kirke kl. 10
		
Jesper Hornstrup
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Jesper Hornstrup
		 Septuagesima
S
17 Skive Kirke kl. 10
		
Mads Callesen
		 Hverdagsgudstjeneste
T
19 Vor Frue Kirke kl. 17.00
		
Jesper Hornstrup
		 Seksagesima
S
24 Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Natalia P. Andresen
T
26 Cafe-eftermiddag kl. 14
		
organist Morten Ladehoff

Kollektlisten 2018 / 2019.
Fra 1. søndag i advent til Helligtrekongersaften: Menighedshjælpen i Skive By
- dog 31/12 og 1/1: Det Danske Bibelselskab.
Fra 1. søndag efter Helligtrekonger til fastelavnssøndag: Folkekirkens Ungdomskor og
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Fra 1. søndag i fasten til langfredag: Danmission

MARTS
		
		 Fastelavn
S
3
Skive Kirke kl. 10
		
Jesper Hornstrup
		
Alle Hjem kl. 19.30
M
4
Foredrag ved sognepræst og 		
		
forfatter Gudmund Rask Pedersen
		 Børnekirke
T
5
Skive Kirke kl. 17
		
Natalia P. Andresen
		
og Mette Thybo Jensen
T
26 Cafe-eftermiddag kl. 14
		
højskolelærer Niels O. Frederiksen

Klokkespil
vinter 2018/2019
		
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

NATKIRKE
Mens bladet trykkes, arbejder en gruppe frivillige med
at igangsætte natkirke et antal fredag aftener i de kommende måneder. Følg med i, hvad der kommer ud af det!
Mads Callesen

JUL I KOSOVO.
Henover julen er sognepræst
Mads Callesen af sted som
feltpræst for danske soldater i
Kosovo – herunder ikke så få
Skive-folk.

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus,
Christiansgade 6.
December:
Man. d. 3. kl. 9.30. Café med andagt.
Tir. d. 4. kl. 19.30. Adventsfest. Kollegieleder på Det
Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Erik Kloster taler.
Man. d. 10. Mandagscafé.
Pastor Ove Mølgaard, Skive taler.
Ons. d. 12. kl. 19.30. ”De ni læsninger” i Skive Kirke.
Sognepræst Jesper Hornstrup og kirkens to kor og organister medvirker. Efterfølgende kaffe i missionshuset.
Fre. d. 28. kl. 19.00. Julefest for alle aldre, med julesange
omkring træet. Kort tale v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.
Januar:
Fre. d. 4. kl. 18.00. Nytårsfest med fællesspisning.		
kl. 19.00 taler Missionær Villy Sørensen, Hammel.
Ma. d. 7. – fre. d. 11. kl. 19.30. Evangelisk Alliances
Bedeuge. Mandag - torsdag i missionshuset.
Fredag i et privat hjem.
d.14. kl.
14.30. Mandagscafé.
25.Man.
oktober
2018
Taler: Søren Skovenborg, Ans.

Annonce til Skive Sogns Kirkeblad dec-jan-feb
Ons. d.16. kl. 19.30.
Sognepræst Jesper Hornstrup, Skive taler
Man. d. 21. kl. 14.30. Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Tor. d. 24. kl. 19.30. Møde i Skive Sognegård
sammen med menighedsrådet. Åbne Døres nye
generalsekretær René Brocelius taler og fortæller om
forfulgte kristne.

Lør. d. 26. kl. 13.30. Kvindedag i Skive. Organist Inger
Kamstrup, Holstebro taler over ”Et lyst sind” og ”Sorrig
og glæde de vandre til hobe”.
Man. d. 28. kl.9.30 Café med andagt.
Februar:
Man. d. 4. kl. 14.30.
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen. v/Henrik Dideriksen.
Tir. d. 5. kl. 19.30. Fællesmøde m/IMU. Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg taler.
Man. d. 11. kl. 14.30. Mandagscafé v/ Aage Kristensen,
Mors.
Man. d. 18. kl. 9.30. Cafe med andagt.
Ons. d. 20. kl. 19.30. Generalforsamling Vi begynder
med fællesspisning kl. 18,30
Møderække:
Man. d. 25. kl. 19.30 taler missionær Søren Grysbæk,
Horsens.
Tir. d. 26. kl. 19.30 taler missionær Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing.
Ons. d. 27. kl. 19.30. Lovsangsgudstjeneste med
skriftemål og altergang i Vor Frue Kirke. Sognepræst
Simon Møller Olesen, Borris prædiker.
Tor. d. 28. kl. 19.30 taler fritidsforkynder Erik Markussen
Videbæk.
Marts:
Fre. d. 1. kl. 19.30 taler fritidsforkynder
Erik Markussen Videbæk.

De forfulgte kristne

Den nye generalsekretær i Åbne Døre René Brocelius vil indvi os i
situationen blandt nogle af verdens forfulgte kristne netop nu.

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19,30 i Skive Sognegård
René Brocelius har selv rejst i lande,
hvor det koster dyrt at bekende troen på Kristus.
Kaffe á 20 kr.
Indsamling til Åbne Døres arbejde
Alle er velkommen.
Arrangør: Indre Mission i Skive sammen med Skive Menighedsråd
Se mere på www.forfulgt.dk

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.

Skive
Reberbanen 19, 7800 Skive
LæsSted:
mere
på Sognegaard,
kirkernes hjemmesider
Tid: Lørdag den 12. januar kl. 9.00-17.00 og
Sted
Skive
Sognegaard,
lørdag
den
19. januar kl. Reberbanen
9.00-17.00. 19, 7800 Skive.
TidPris:
Lørdag
d. 13.
kl.forplejning
9.00 - 17.00
ogdage.
Kr. 800,pr. Januar
par - inkl.
begge
lørdag
d. 20. januar
kl. 9.00 -2018.
17.00.
Tilmeldingfrist
15. december
Spørgsmål
og
tilmelding
til
Ole
Dahl, mobil:
25 96 33
Pris 800 kr. pr. par, inkl. forplejning
begge20dage.
mail: ole.dahl.skive@gmail.com
Spørgsmål og tilmelding til Ole Dahl, mobil: 20 25 96 33
Læs mere på kirkernes hjemmesider!
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,
med messingblæsere
(Jesper Hornstrup)
ANDEN JULEDAG
(Sankt Stefans Dag)
Vor Frue kirke 26/12 kl. 10.00
Det er stadigvæk jul, men denne dag
er der en alvor, der trænger sig på:
Lyset skinner i mørket.
(Natalia Packert Andresen)

JULESØNDAG
Skive kirke 30/12 kl. 10.00
(Natalia Packert Andresen)
NYTÅRSAFTEN
Vor Frue kirke 31/12 kl. 15.30
Lille gudstjeneste inden festen. Vi
takker for det gamle år, og i våbenhuset bagefter skåler vi for det nye
(Mads Callesen)
NYTÅRSDAG
Vor Frue kirke 1/1 kl. 16.30
Højmesse for det nye år
(Jesper Hornstrup)
HELLIG TRE KONGER AFTEN
Dejlig er den himmel blå
Vor Frue kirke fredag 6/1 kl. 19.00
Vi tænder juletræet for sidste gang,
og synger julen ud.
Gudstjeneste i Vor Frue kirke og
efterfølgende samvær i sognegården
- for alle generationer
(Mads Callesen)

Dåbsklude
Over store dele af landet strikkes der nu ”dåbsklude”. Det er
de servietter man tørrer barnets hoved med, når det er blevet
døbt. Den lille strikkede klud får barnet med hjem til et minde
om dåbsdagen. Vi har også haft nogle frivillige fra sognet til
at strikke dåbsklude det seneste år, en lille hvid klud med
mønster, nemlig et helt enkelt og fint kors.
Første søndag i advent 2017, ved kirkeårets begyndelse tog
vi hul på en ny tradition, som familierne tog meget vel imod,
derfor strikkes der fortsat, og der strikkes hurtigt, for der skal
bruges mange, cirka 80 børn døbes i Skive sogn hvert år.
Tak til strikkerne, som når både at strikke dåbsklude
og hjemmesko til minikonfirmanderne.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 3. marts fejrer vi fastelavn sammen
med Skive Midt Mødes. Skive kirke åbner ballet med en
fastelavnsgudstjeneste, og bagefter er der tøndeslagning i Aakjærhallen, hvor der også er lidt at spise for
både store og små.

Sorggruppe
En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre som også har
haft et dødsfald inde på livet, det er ligemandsfortællingen der får plads.
Her er mulighed for at tale om det der er svært og om alle minderne.
Her er rum for både smil og tårer. I en sorggruppe er der også
tavshedspligt, så du kan sige hvad du tænker og føler.
Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, er du velkommen til
at kontakte mig eller møde op til opstart i Skive Sognegaard
tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 15-17.
Sognepræst Natalia Packert Andresen, npa@km.dk eller 2016 7533

Babysalmesang i Skive Kirke
Onsdag d. 13. marts kl. 9.00 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.

Kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo Jensen glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det
musikalske samvær.
Efter babysalmesang i kirken går vi over i Sognegården
til en kop kaffe og hyggeligt samvær.

Tilmelding: mette@skivesogn.dk eller 23674177

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.

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

Skive Sogns Kirkeblad
udgives af Skive Menighedsråd.
Tryk: Vibla, Jegstrupvej 4M, Skive
Dette nummer af kirkebladet er redigeret af
Mette Thybo Jensen og Jesper Hornstrup
- ansvarshavende.
Menighedsrådsmøder 2019
31/1 – 20/2 – 28/3 – 25/4 – 23/5 – 27/6
29/8 – 26/9 – 31/10 – 28/11.

Julens salmer
Jul giver anledning til at synge en
masse sange og salmer, og traditionen tro synger vi julen både ind og
ud i Skive. Dog med en enkelt variation: Den ene ”Syng julen ind” bliver i
form af ”De 9 læsninger” efter engelsk
forbillede.
Vi synger julen ind
v/ Natalia P. Andresen
Onsdag den 5. december i
Vor Frue Kirke kl.19.30
De 9 læsninger
v/ Jesper Hornstrup
Onsdag den 12. december i
Skive Kirke kl.19.30. Kirkens kor
og organister medvirker.

Helligtrekonger - Vi synger julen
ud v/ Mads Callesen
Søndag den 6. januar i Vor Frue Kirke
kl.19.00. Efterfølgende samvær i
Sognegården.

