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Sommerminde
I skrivende stund er jeg lige vendt tilbage på kontoret
efter en dejlig sommerferie, en sommer som har været
helt speciel på mange planer.
En sommer hvor Danmark ikke har haft den sædvanlige
blæst og regn, men i stedet tørke, brune græsplæner
og afbrændingsforbud, en sommer hvor Skive Sogn
for første gang har sendt 4 familier på sommerferie i et
samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer og Folkekirkens Feriehjælp.
Jeg havde, sammen med min familie, lovet at tage med
på ferien, og da vi aldrig havde prøvet sådan noget før,
var vi ret spændte på hvordan det skulle forløbe. Jeg
havde prøvet at forklare mine piger at vi skulle være
med på ferien, finde på gode aktiviteter, hjælpe og være
med til at bidrage til en god stemning. Min seksårige
Selma, som er ret kontant og direkte, meldte hurtigt
ud, at hun maksimalt ville være sammen med de andre
familier to dage ud af syv, resten af tiden skulle være ”familietid” – jeg vidste godt, at sådan kunne det ikke blive,
og var spændt på hvordan det skulle gå, men med en
bil læsset med badetøj, mad, vaffeljern og høje forventninger drog vi mod Jesperhus.
Vi blev indlogeret i hver vores hytte, tæt på hinanden,
og da vi havde fundet os til rette, drak vi aftenkaffe sammen på vores lille terrasse og lagde planer for ugen.
Børnene var en ret homogen flok og gik hurtigt godt
i spænd. Der var to danske og to syriske familier med,
så i løbet af ugen lærte vi meget af hinanden. Børnene
legede og løb frit på tværs mellem hytterne, besøgte
hinanden, badede sammen, benyttede sig af både
campingpladsens og blomsterparkens fine faciliteter.
I løbet af ugen blev der et godt fællesskab med mange gode samtaler, vi hjalp hinanden med at børnene i
alle aldre fik mest mulig ud af ferien og da vi nåede til
søndag aften, hvor vi havde sat familierne stævne til aftenkaffe med vafler og evaluering, foreslog Selma at vi
skulle synge ”Et stilfærdigt farvel” – hende som ikke ville
have tilbragt mere end to dage med familierne, havde
tilbragt hver eneste vågne time sammen med de andre
børn og havde nu så svært ved at sige farvel.
Og den letteste måde at videregive stemningen på, er
nok netop ved at gengive Thomas Kjellerups ”Et stilfærdigt farvel” ....

Det ´ så svært at si´ farvel,
skønt vi ses om et par dage.
Ha´ det godt, pas på dig selv.
Kom sikkert hjem – og snart tilbage.
Sig ”på gensyn” når du går,
og lad mig mærke dine hænder.
Det ´ først nu, jeg helt forstår,
hvor godt det er, at vi er venner.
Kom tilbage – og kom ind,
lad ingen chance gå til spilde.
Uden venner rundt omkring
var verden alt for trist og stille.
Det ´ så svært at si´ farvel,
skønt vi ses om et par dage.
Ha´ det godt, pas på dig selv.
Kom sikkert hjem – og snart tilbage.
Vi tog hjem, taknemmelige, glade og med ømme hjerter, for livshistorier og fællesskab gør indtryk. Vi har fået
nye venskaber som vi håber at kunne holde fast i, Selma
og Olivia har hele sommeren holdt kontakten med de
jævnaldrende børn, der er blevet sendt billeder og videoklip via telefonerne til og fra deres nye venner, og
hvem ved, måske tager vi af sted igen næste år, hvis muligheden byder sig.
Natalia Packert Andresen

Fernisering

Kunstudstilling ved kunstnergruppen FOKUS
Søndag 2. september efter gudstjenesten
kl.11.00 i sognegården
Menighedsrådet sætter en ny tradition i
søen, når de inviterer kunstnergruppen FOKUS til at udstille i sognegården den 2. sept.
Fremover vil der tre til fire gange om året
være skiftende udstillinger i sognegården.
Halvtreds medlemmer udgør stammen i
kunstnergruppen FOKUS, der har eksisteret i
mere end 30 år. FOKUS har rødder i Skiveegnen og medlemmerne mødes månedligt
maler sammen. De fleste bruger akryl, olie
og akvarel. Senest har de udstillet i de
charmerende rammer på Bovbjerg Fyr.
Menighedsrådet er vært ved et glas vin.

GRUNDTVIGSK FORUM
PÅ SKIVE-EGNEN
Medlemskab for et år: 100 kr. Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

”GUDS EGET LAND” - KRISTENDOM OG KULTUR I USA NETOP NU
Onsdag 26. september kl. 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/Michael Bach Henriksen, kulturredaktør Kristeligt Dagblad
Kristendommen er under forandring i disse år i USA med en højst uortodoks og kirkefremmed præsident og en befolkning, hvor flere siger, at de
tror på ingenting frem for på Gud. Samtidig ser vi, at åndelighed spiller
en fremtrædende rolle hos en række markante forfattere. Foredraget indkredser forholdet mellem kristendom og kultur i ”Guds eget land” lige nu
og peger på nogle frodige bifloder i en tid, hvor mange ellers er alarmerede over udviklingen i USA.
Michael Bach Henriksen er kulturredaktør på Kristeligt Dagblad. Litterat og
USA-kender med tidligere ansættelser på Aarhus Universitet og en række
bogudgivelser.

MASKULIN TEOLOGI?
Torsdag 15. november kl. 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/Kåre Egholm Pedersen, sognepræst Vejlby, Aarhus
I dag vokser den første generation op uden deres forældres vejledning i trosspørgsmål. Den demokratiske tilgang til børneopdragelse, hvor det er børnene selv, der skal beslutte, hvad de vil bruge deres tid på, er begyndt at få
målbare konsekvenser for folkekirkens medlemsskare. Særligt unge mænd
præger gruppen af nyligt udmeldte. Hvad skyldes den statistiske maskuline
overvægt? Er det alene et udslag af forældrenes religiøse usikkerhed eller
blufærdighed? Eller er der også noget, som den etablerede kirke har forsømt
at fortælle de drenge, der nu er blevet unge mænd?

HER BOR DE LEVENDE
- et foredrag om at miste en ægtefælle
Torsdag 22. november kl. 19:30 i Skive sognegård
Foredrag v/ Charlotte Bork Høvsgaard
Charlottes mand Thomas får konstateret kræft den 6. oktober
2011. To uger efter dør han på stue 12 på Herning Regionshospital. Det er denne rystelse, som foredraget handler om. Det
handler om det korte sygdomsforløb, Thomas´ dødsleje, afsked
og tab. Det handler om uafvendelighed, skyld og identitet og
om, hvordan Charlotte har oplevet sorgen i årene, der er gået.
Hvad vil det sige at heles og komme sig? Er sorg dannelse? Og
hvordan kan vi bevare forbindelsen til dem, vi har mistet?
Foredraget tager udgangspunkt i bøgerne Så er Thomas væk – om at miste en ægtefælle og meget mere end det
(2015, People’s Press) og den selvstændige efterfølger Her bor de levende - om livet efter en ægtefælles død (2017,
People’s Press). Charlotte Bork Høvsgaard, født 1972, er bosat i Ryde ved Holstebro med sønnen Halfdan på 15. Hun
er cand.mag. i dansk litteratur og filosofi, forfatter og gymnasielærer.

Café eftermiddage
i Skive sognegård
Tirsdag d. 25. september
Præst Mads Callesen
Emne: ”Fire uger som præst for danske soldater i Kabul”
Tirsdag d. 30. oktober
Forfatter Lars Novrup Frederiksen, Sevel
Emne: ”Kristine” Debutroman om Kristine, der blev
priorinde ved Stubbergård Kloster ved Sevel
Tirsdag d. 27. november
Erland Sørensen, Ikast
Emne: ”Sådan mødte jeg Harboørefolket”
Om at flytte fra Fur til Harboøre
Café-eftermiddage foregår fra kl. 14.00-16.00
i Skive Sognegård. Alle er velkomne.
Arrangør Skive Menighedsråd

Sensommerens koncert
Koncert med violin, guitar og orgel
Søndag d. 30/9 kl. 14.00
Skive Kirke
Den svenske violinist Karin Hellqvist, guitarist
Frederik Munk-Larsen og organist Morten Ladehoff slår kræfterne sammen ved denne koncert i Skive Kirke.
På programmet er et af de få originalværker
skrevet for netop denne besætning af den
russiske komponist Edisson Denisov. Derudover er der musik af Corelli, Per Nørgård samt
svensk folkemusik-inspirerede arrangementer
af Bach.
Der er fri entré til koncerten.

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.

Job og hans venner
Det gælder jo på denne jord, at det går den gode og retfærdige godt, mens det ender skidt for den onde – eller
hvordan er det nu, det er? Hvis verden er uretfærdig, hvordan kan vi da tro en god og almægtig Gud?
I Jobs Bog i det Gamle Testamente møder vi Job, der sidder i askedyngen og skraber sine bylder med et potteskår.
Job var ellers den fromme og retsindige, og dog rammes han af de største ulykker. Jobs venner besøger ham, men
må sidde tavse i syv dage og nætter – så forfærdelig ser han ud. Herefter går vennerne i gang med at belære Job –
belære ham om Guds retfærdighed og Jobs egen skyld. Senere møder Job Gud selv, som siger noget andet.
VIDEN OM KRISTENDOM har to arrangementer i efteråret, som begge handler om Job og om menneskers, verdens
og Guds retfærdighed.
Tirsdag 23. oktober kl. 19:30 i Skive sognegård: ORDENE BRYDES
Vi møder Job og hans venner, som taler, formaner og råber til Himlen (de optræder i skikkelse af de lokale sognepræster Morten Rydal og Mads Callesen). Skibonitter fra 2018 får også mulighed for at spørge ud.
Onsdag 7. november kl. 19:00 (!) i Skive sognegård: FILMAFTEN
I den russiske film ”Leviathan” (2014, Oscar-nomineret og Golden Globe-vinder) er scenen sat ”helt deroppe mod
nord, hvor Polarhavet prøver at æde Rusland”. Men er scenen det moderne Rusland, er filmens nagende spørgsmål
det samme som Jobs. Vi ser filmen, som også får nogle ord med på vejen.

KFUM og KFUKs voksenafdeling

Aftenerne foregår i KFUM og KFUK’s foreningsbygning ved Egeris kirke.
MANDAG DEN 17. SEPTEMBER KL. 19,30
Billedkunstner Simon Aaen, Rønde
Emne: ”Naturens skønhed trækker himmelen ned over os”
Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er Troen og Naturen. Gennem
foredraget gives indblik i vejen fra inspiration til det færdige værk, hvor udtrykket
er en balance mellem det konkrete og det abstrakte. Simon har udsmykket kirker
og sognegårde og er en af Danmarks yngste kirkekunstnere.

Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19,30
Generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist
Emne: ”Et udspændt liv”
Livet er spændt ud mellem det skønne og det besværlige. Mellem håb og facts.
Mellem idealer og politisk virkelighed. Mellem liv og død.
Ritualer er en del af svaret på, hvordan man kan leve i flere paradoksale virkeligheder. Hvordan kan kristendom være det troværdige og ikke-fundamentalistiske
svar i en kompliceret verden?
Pris inkl. Kaffe 50,- Alle er velkommen

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste i Skive Kirke
Søndag d. 16. 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

Gudstjenester & kalender
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14. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Jesper Hornstrup
Sogneudflugt for Skive Sogn
til Viborg Domkirke og
Vestre Landsret
Alle Hjem, Maria Brinks Arianfar,
Fra præstestyret i Iran til Danmark
15. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Jesper Hornstrup
16. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Natalia P. Andresen
17. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl 10
Mads Callesen
Vor Frue kirke kl. 16.30
Mads Callesen
Cafeeftermiddag, Mads Callesen,
Feltpræst i Kabul
Grundtvigsk Forum,
Michael B. Henriksen,
USA er andet end Trump
18. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Mads Callesen
Koncert med violin, guitar og
orgel, Skive Kirke kl. 14.00
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Alle Hjem,
Jens Maibom Pedersen,
Mennesket er ingen ø
– perspektiver på liv og tilværelse
Børnekulturnat
19. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Natalia P. Andresen
Vor Frue Kirke kl. 16.30
Natalia P. Andresen
20. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Jesper Hornstrup
21. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl 10
Mads Callesen
Vor Frue Kirke kl. 16.30
Mads Callesen
VOK, Ordene brydes – Dialog
mellem Job og hans venner
22. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Natalia P. Andresen
Cafeeftermiddag,
Lars N. Frederiksen, Priorinden på
Stubbergård kloster

Søndagens indsamling
Det har alle dage hørt med til den kristne
gudstjeneste, at vi mindes om, at vi er
forpligtet på hinanden.
De første kristne holdt hver uge sammenskudsgilde for høj og lav, i Skive sogn
holder vi indsamling. Og er det nu store
eller små beløb – vi bidrager og anerkender dermed, at vi ikke er os selv nok.

Fra 1. september til 31. oktober:
Folkekirkens Nødhjælp og Støtteselskabet
for Pakistans Kirke (diakoni og mission
internationalt) - dog høstgudstjenesten:
Møltrup Optagelseshjem (lokal diakoni)
Fra 1. november til sidste søndag i kirkeåret: KFUM’s Soldatermission (trosoplæring for voksne)

Efterår 2018
NOVEMBER
		
Allehelgens søndag
S
4
Skive Kirke kl. 10
		
Jesper Hornstrup
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Natalia P. Andresen
M
5
Alle Hjem,
		
Maria Kangas Christensen,
		
Med sproget skaber vi verden
O
7
VOK, Filmaften, Leviathan
		
24. s. e. trinitatis
S
11 Skive Kirke kl. 9
		
Mads Callesen
		
Skive Kirke kl. 16.30
		 Minikonfirmandafslutning
		
Mads Callesen
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25. s. e. trinitatis
S
18 Skive Kirke kl. 10
		
Natalia P. Andresen
		
Vor Frue Kirke kl. 16.30
		
Natalia P. Andresen
T
22 Grundtvigs Forum,
		
Charlotte Høvsgaard,
		
Her bor de levende…
		
Sidste søndag i kirkeåret
S
25 Skive Kirke kl. 10.00
		
Jesper Hornstrup
T
27 Cafeeftermiddag,
		
Erland Sørensen, Sådan mødte
		
jeg Harboørefolket

DECEMBER
		
S
2
		
		
		
T
4
		
		
		
S
9
		

1. s. i advent
Skive Kirke kl. 10
Mads Callesen
Vor Frue Kirke kl. 16.30
Mads Callesen
Vi synger julen ind
Vor Frue Kirke kl. 19.30
Natalia P. Andresen
2. s. i advent
Skive Kirke kl. 10
Natalia P. Andresen

Klokkespil
efterår 2018
		
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

Hverdags- og børnegudstjenester
Der holdes pause det næste halve år, og planerne om natkirke i Skive
kirke bliver først til noget til foråret – alt sammen på grund af særlige
opgaver for Skive sogns præster dette efterår.

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6, hvor andet ikke er nævnt.
PROGRAM FOR VOKSENARBEJDET
September:
Man. d. 3. kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Man. d. 10. kl.14.30. Mandagscafé. Missionær Henrik
Jørgensen, Dragstrup taler.
Ons. d. 12. kl.19.30. Indre Missions Fødselsdagsfest.
Medlem af Indre Missions hovedbestyrelse, 		
sognepræst Bo Knudsen, Herning taler.
Man. d. 17. kl. 14.30. Mandagscafé. Tema: ”At miste og få
en ny ægtefælle” v/Kjeld Christensen, Skive.
Fre. d. 21. kl. 18.00. ”Fuldt Hus”
kl. 19,00. indslag v/fritidskonsulent i DFS Lene Bøndergaard, Vildbjerg. Skive Gospel - kids medvirker.
Man. d. 24. kl. 9.30. Café med andagt.
Oktober:
Man. d. 1. kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Man. d. 8. kl. 14.30. Mandagscafé. Hanne Sohn, Aalborg.
Tir. d. 9. kl. 19.30. Missionshusets Årsfest. Generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia taler.
Man. d. 15. kl. 14.30. Mandagscafé. Tema: ”Hun duede
– min mor” v/Kirsten Brogaard og Birge Nissen, begge
Skive.

Ons. d. 17. kl. 19.30. Missionær Henrik Jørgensen,
Dragstrup taler.
Man. d. 22. kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Man. d. 29. kl. 9.30. Café med andagt.
November:
Fre. d. 2. kl. 18.00. ”Fuldt Hus”.
kl. 19.00. Taler børnekonsulent Hanne Pedersen,
Herborg.
Man. d. 5. kl. 14.30. Mandagscafé.
Pastor Christian Poulsen, Herning taler.
Man. d. 12. kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Ons. d. 14. kl. 19.30. Fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing taler over emnet ”Jakobs søn Josef, - et
eksempel på en kristens liv med Gud i medgang og i
modgang”.
Man. d. 19. kl. 14.30. Mandagscafé. Der vises filmen
” Den fjerde vismand”.
Ons. d. 21. kl. 19.30. Sømandsmissionens festaften.
Sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby taler.
Man. d. 26. kl. 9.30. Café med andagt.
Fre. d. 30. kl. 18.00. Syng julen ind med Gospel-kids.
kl. 19.00. familiemøde med børnekonsulent Randi
Taulborg, Aulum.

Sømandsmissionens Festaften
Onsdag den 21. november kl. 19,30 i missonshuset

En årligt tilbagevendende begivenhed i missionshuset er, at en medarbejder fra Indenlandsk Sømandsmission kommer og forkynder og
fortæller træk fra dagligdagen om bord på skibene.
I år er det skipper om bord på Bethel, sømandsmissionær Leif Rasmussen fra Strandby, der kommer. Der er lotteri. Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkommen.

www.somandsmissionen.dk

Sogneudflugt for Skive Sogn
mandag den 3. september 2018.

Skive menighedsråd arrangerer sogneudflugt til
Viborg Domkirke mandag den 3. september.
Ved forventet ankomst til Domkirken kl. 13.30, vil der være rundvisning.
Efterfølgende drikker vi eftermiddagskaffe på ”Golf Hotel Viborg”
Efter kaffen kører vi til Vestre Landsret ca. kl. 16.00 – 17.30 hvor vi får en
rundvisning i retten og fortælling om rettens arbejdsgange.
Afgang fra Skive Kirke kl. 12.30 (forventet hjemkomst kl. 18.00)
Pris: kr. 120,00 pr. pers. (betales ved tilmelding)
Tilmelding senest mandag den 27. august,
til Skive Kirkekontor tlf. 97520146
Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard

Farvel

Velkommen

Skive Menighedsråds tidligere kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt har efter eget ønske fratrådt stillingen, for at læse teologi og uddanne sig til præst.

Skive Menighedsråd har pr. 1. september genansat Mette Thybo Jensen som kirke- og kulturmedarbejder.

Tina har været ansat siden 1. august 2004, og har i hele
perioden været ansat 50% i Skive og 50% i Resen sogn.
Tina har udvist stort engagement, medvirket til en god
tone, et godt samarbejde på arbejdspladsen og været
inspirator til mange nye tiltag i det kirkelige liv.
Skive Menighedsråd takker Tina for et godt og konstruktivt samarbejde, og ønsker hende al held og lykke med
den nye tilværelse.

Mette har siden 2014 været deltidsansat og varetaget
kirke/skolesamarbejdet i Skive og Resen Sogn, samt Skive og Salling Provsti
Skive Menighedsråd byder Mette velkommen i sin nye
stilling og ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Skive Menighedsråd				
Karl Bundgaard

Skive Menighedsråd				
Karl Bundgaard

BØRNEKULTURNAT
fredag d. 5. oktober kl. 19.00-22.00

DET MYLDRER AF LIV I HELE BYEN, NÅR SKIVE FEJRER BØRNEKULTURNAT.
Det samme gør loftet i den hvide kirke. Her skal lommelygterne i brug for at finde engle,
drager og helgener i loftets mørke mylder. I den røde kirke brydes mørket af et lyshav og en
strøm af stille musik, mens sognegården byder på varm kakao og plads til et lille hvil.

ALLE HJEM

indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard
Mandag den 3. september kl. 19.30
Foredrag v/ journalist Maria Brinks Arianfar, vært på en lokal
tv-station i Århus.
Fra præstestyret i Iran til Danmark
Jeg kom til Danmark i 1993 som flygtning med et barn under armen og begyndte at lære sproget fra første aften, jeg
var på asylcentret. Min karriere startede på en jordbærmark
i 1995, og jeg blev konfronteret med dansk sprog og kultur.
Efter snart 26 år er jeg et levende bevis på, at integration
kan lykkes, dog tager det sin tid. Som muslimske kvinde var
Danmark ikke det nemmeste og bedste valg. Men i dag er
jeg på nogen punkter mere dansk end nogen anden. Jeg
har lært at smile i sorg og få mere indhold i livet i stedet for
at ønske flere dage i mit liv. I Danmark er jeg ikke født, men
i Danmark vil jeg dø.
Skive Menighedsråd er medindbyder til denne aften
Mandag den 1. oktober kl. 19.30
Foredrag v/ Cand.theol., præst Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen.
Mennesket er ingen ø
- perspektiver på liv og tilværelse
Foredraget vil med afsæt i historier og fortællinger indfange
et helt grundlæggende og afgørende perspektiv ved vores
fælles liv og tilværelse: VI ER IKKE ALENE. Mennesket er ingen
ø - men en del af en fælles verden, et fælles liv, et fællesskab. At det forholder sig sådan - at mennesket er vævet ind
i andre mennesker liv og færden - er naturligvis en påstand.
Men sådan én af slagsen, der ikke er til at komme uden om.
Og hvorfor skulle man?
Mandag den 5. november kl. 19.30
Foredrag v/cand. mag i retorik Maria Kangas Christensen,
forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.
Med sprog skaber vi verden
En aften med fokus på retorik, sprog og sproglige virkemidler. Hvordan bruger vi sprog til at skabe verden med? Hvad
betød sprog fx for de nationale opblomstringer i 1800-tallet?
Og hvor er vi på vej hen i vores debatkultur? Aftenen bliver
krydret med eksempler på sproglige blomster og erfaringer
fra at bo i både Norge, Finland, København og Vestjylland.
Vel mødt til en aften med sprogligt nørderi og dialog.
Pris inkl. kaffe 50 kr. ALLE er velkomne

Babysalmesang i Skive Kirke
Onsdag d. 19. september 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 - tlf. 23 67 41 77

Allehelgen
og reformation

Højmesse med reformationen som fortegn
Allehelgens Søndag 4. november kl. 10
i Skive Kirke v/Jesper Hornstrup
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.
Vi begyndte sidste år i reformationsåret. Fra i år prøver vi
at gøre det til ny tradition, at højmessen kl. 10 Allehelgens Søndag er 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. 4. november kl 16.30 i Skive kirke
I forbindelse med Allehelgen samles vi igen til en stemningsfuld mindegudstjeneste i Skive kirke, hvor 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 P. Andresen

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.
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