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Konfirmationsprædiken
Hvert år til konfirmationerne får konfirmanderne
selvfølgelig en personlig tale. Men en konfirmation er også en gudstjeneste. Og til en gudstjeneste hører en prædiken – en prædiken, der prøver
at gøre Bibelens gamle ord til vores ord. Talen var
til konfirmanderne – den er deres! Men før talen
lød også en prædiken, og prædikenen må I andre
godt læse med på:
Bibelen fortæller om, engang Jesus var langt væk hjemmefra. Sammen med sine disciple var Jesus vandret ud
ad landevejen og var kommet til fjerne egne, hvor man
talte andre sprog end derhjemme. De troede vist heller
ikke på Gud her, ikke på den rigtige måde i hvert fald. Disciplene begyndte at spørge til, hvad de dog skulle her
på denne fremmede egn, hvor folk ikke var ordentlige
jøder som dem selv – her hvor folk talte mærkeligt og
ikke troede på Gud på den rigtige måde…
Da kommer der en kvinde dér fra egnen løbende. Gennem markerne og ud på landevejen til Jesus og disciplene. Hun nærmest overfalder Jesus. ”Forbarm dig over
mig, Herre!” råber hun. Og hun råber om sin datter, der
ligger derhjemme. Hun er ”dæmonbesat”, siger kvinden
om sin datter derhjemme. Her står en kvinde, der er
hunderæd for sin datters liv og råber ”Hjælp!” ”Forbarm
dig over mig, Herre!” råber hun til Jesus.
Og Jesus siger ikke noget, han svarer ikke. Og disciplene
tænker, at nu har Jesus da vist forstået, at de er kommet på gale veje. Hvad skal de her hos disse fremmede
mennesker, som ikke tror rigtigt på Gud? Og disciplene kommer hen til Jesus og siger: ”Få hende nu til at
gå væk, hende der bare står og råber”. – Men Jesus er
ikke enig med disciplene, sådan som de regner med.
Som den gamle præst Grundtvig sagde, da han engang
skulle prædike over denne historie, så forstår kvinden
og Jesus hinanden: De smiler til hinanden, de blinker til
hinanden. Og kvinden står der med hovedet på skrå og
siger Jesus lige op i ansigtet, at ligesom de små hunde
nede på jorden får lov at spise krummerne fra de riges
bord, så kunne Jesus da også godt tage og redde hendes syge datter derhjemme… Og Jesus smiler tilbage.
Jesus smiler tilbage til kvinden, ja ifølge Bibelen siger
Jesus lige så stille: ”Kvinde din tro er stor, det skal ske dig,
som du vil.” Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.
Jesu disciple fattede selvfølgelig ikke, hvad der foregik.
”Din tro er stor”, havde Jesus sagt til kvinden, men hun
troede vel netop ikke på den rigtige måde. På denne
fremmede egn kendte de jo ikke Gud, og kvinden ville da slet ikke kunne forstå noget af det med, at Jesus
skulle være Guds Søn – disciplene havde selv svært nok
ved dét. Alligevel fortalte disciplene historien videre. Alligevel er historien om Jesus og den fremmede kvinde
blevet fortalt igen og igen igennem 2000 år. For historien handler jo om, hvad tro er for noget.

Tro: Kristendom er ikke tro på hvad som helst. Men tro
handler heller ikke om at have alle de rigtige meninger… Tro er den sommerdag, du ligger i det grønne
græs, og solen skinner, og alt er bare godt – og mindst
af alt tænker du på, at dette har noget med tro at gøre.
Og måske hvisker du alligevel et lille tak. – Tro er den
dag, du frygter at miste det hele, og dog er der noget,
der er stærkere end frygten; der er én, der er større end
dig, som vil holde dig oppe. – Tro er den dag, hvor du
scorer mål for holdet, hvor din blyant tegner tegningen,
den dag, hvor du kysser kæresten – hvordan kunne du,
hvordan turde du? Det skete bare, det var større end
dig. – Tænk igen på kvinden fra før. Hvor lykkelig var hun
ikke, dengang hun første gang stod som mor med sin
lille datter på armen – og hun måtte hviske et tak? Hvor
hunderæd blev hun ikke, da hendes store datter blev
syg? Men der var noget, der var stærkere end frygten.
Og hun hørte om Jesus og løb ham i møde. Og hun så
ham i øjnene og troede på ham. Kvinden havde ikke alle
de rigtige meninger om Jesus. Men hun troede, troede
han ville hjælpe hendes datter, troede på ham. – Og Jesus smilede tilbage: ”Kvinde din tro er stor, det skal ske
dig, som du vil”.
”For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den
enbårne, for at enhver, som tror på ham, aldrig skal fortabes, men have evigt liv.” For Jesus blev født i stalden
– nede hos os. Jesus døde på korset – ligesom vi dør en
dag. Jesus stod op fra de døde påskemorgen – fordi han
altid vil have dig og mig med sig hjem. Siden dengang
tør vi tro, tør vi stole på, at Gud aldrig overlader os til os
selv – i liv og død vil han følges med os på vejen. Så kan
vi da gå ud og score mål for holdet, tegne tegningen og
kysse kæresten – og endda også klare de dage, hvor det
hele bare går i kage. For Gud overlader os aldrig bare til
os selv! Amen.
Mads Callesen

JUNIOR- OG
UNGDOMSKOR
Det er muligt at komme med i junior- eller ungdomskoret, når
det starter op igen efter sommerferien, nemlig tirsdag d. 28.
august.
Har du/dit barn en lille sangfugl i maven, et ønske om at synge
sammen med andre, tjene lidt lommepenge, lære lidt om noder,
rytmer, nye sange/salmer, opleve et fællesskab, hvor sang, musik
og det at skabe noget med andre er vigtigt, så har du chancen her.
Juniorkoret er for 3.-5. klasse.
Korprøverne er tirsdage kl. 15.30-16.30.
Ungdomskoret er for 6.-9.klasse.
Korprøverne er tirsdage kl. 16.00-17.00.
Det foregår i Skive Sognegård, Reberbanen 19, Skive.
Efter det første halve år er der mulighed for at få løn for korprøverne, som er betinget af regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.
Ligeledes udbetales der løn, når korene deltager ved kirkelige tjenester.
Korene deltager derudover et par gange om året
ved koncerter i kirkerne.
Hanne Sloth Poulsen
Organistassistent og korleder

Rigtig god sommer

GRUNDTVIGSK FORUM
PÅ SKIVE-EGNEN
GRUNDLOVSMØDE I FREDERIKSDAL
Tirsdag d. 5. juni, kl. 9 i præstegårdshaven Frederiksdal Allé 25, Skive
Grundlovstale v/professor og debattør Lene Tanggaard.
Fri entré (kaffe og rundstykker 20 kr.)
Vores grundlov er værd at fejre! Også i år inviteres til grundlovsmøde i præstegårdshaven. Kaffe og rundstykker og
højskolesang. Og så en grundlovstaler ud over det sædvanlige.
Lene Tanggaard (f. 1973) er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet, leder af Center for Kvalitative
Studier (sammen med Svend Brinkmann), og så bidrager hun engageret til den offentlig debat om uddannelse,
dannelse og hvor vi går hen: ”Giv lærerne friheden tilbage” – ”Vi svigter vores børn, hvis vi ikke lader dem skændes”
– ”Derfor skal unge i mesterlære”. Fik før jul årets Højskolepædagogisk Pris.
Arrangeret i samarbejde med Skive Sogns Menighedsråd

Gudstjeneste

I DET GRØNNE

Igen i år tager vi ud og holder gudstjeneste i det grønne
– men lige i 2018 bliver det i præstegårdshaven på Frederiksdal Allé 25.
Medbring et tæppe eller en klapstol at sidde på og nyd en gudstjeneste i det fri.
Denne søndag handler om en mor, der vil sikre sine sønner de bedste pladser.
Og den handler om, hvad der mon er de bedste pladser hos Gud.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe. Og måske har Mads
en bagtanke med at invitere hjem i haven i sommeren 2018.
Kom og vær med, og nyd den rummelige have, hvor vi både er ude og hjemme!
Søndag den 26. august kl.11.00, prædikant: Mads Callesen.
Der vil være skilte, som viser vej!

Sommerens koncerter
Flygel-indvielse
Koncert med pianist David Strong
Søndag d. 3. juni kl. 14.00
Skive Kirke
Ved denne koncert indvies Skive Kirkes nye velklingende Yamaha-flygel. Pianisten David Strong er uddannet som solist fra konservatoriet i Manchester.
Han flyttede til Danmark i 1990 og har i mange år været fast pianist i Det Jyske
Ensemble, Aarhus Sinfonietta og Aarhus Symfoniorkester. Han har turneret i det
meste af Europa og indspillet en lang række CD’er. Ved denne koncert kan man
bl.a. høre virtuos musik af Beethoven, Schubert, Rachmaninoff og Ravel, og der er
garanti for at flygelets potentiale bliver udnyttet til fulde.
Der er fri entré til koncerten.
Bach og Beethoven på orgel og flygel
Koncert med Morten Ladehoff
Torsdag d. 16. august kl. 19.30
Skive Kirke
Komponisterne Bach og Beethoven regnes blandt historiens mest betydningsfulde komponister. Bach var
den flittige organist og komponist der skrev geniale
værker, hvor tonerne blev flettet ind i hinanden i imponerende arkitektoniske strukturer. Han var meget
religiøs og skrev al sin musik til Guds ære. Beethoven
levede og komponerede på et tidspunkt i historien,
hvor man gik fra oplysningstidens klare logik til romantikkens dyrkelse af geniet.
Og Beethoven er i senere tid nærmest blevet en mytisk skikkelse - et arketypisk
eksempel på den excentriske kunstner der frembringer geniale værker. Ved denne
koncert vil Morten Ladehoff præsentere de to komponister på både orgel og flygel
(dog ikke på samme tid). Publikum bliver ikke snydt for velkendte toner som f.eks.
’Für Elise’ og Måneskinssonaten.
Der er fri entré til koncerten.

Sommerens koncerter
Orgel i Eventyrland
Koncert med
Lars Rosenlund Nørremark
Torsdag d. 23. august kl. 19.30
Skive Kirke
Med titlen ”Orgel i Eventyrland” indbyder Lars Rosenlund Nørremark til en koncert med eventyrligt indhold. På programmet er musik af den amerikanske komponist Joseph Waddell Clokey og Edvard Grieg. Clokeys musik indbyder til ’Fortællinger ved Kaminen’, hvor vi
skal høre bedstemor fortælle historier fra gamle dage, imens hun strikker. Vi skal
høre bedstefars træben knirke, alt imens vinden suser i skorstenen, den lille kat lusker rundt, og kedlen koger. Clokeys musik byder også på ’Skitser fra naturen’, hvor
vi gemt bag et træ skal høre Pan spille på sine fløjter, opleve skumringens mystik og
endeligt være vidne til en naturånds vredesudbrud. Til sidst indbydes til charlatanen og kvindebedåreren Peer Gynts fantastiske rejse igennem tid og sted iscenesat
og udødeliggjort i Edvard Griegs Peer Gynt-suite. Vel mødt til Orgel i Eventyrland!
Der er fri entré til koncerten.
To guitarer
Koncert med ’Aros Guitarduo’
Torsdag d. 30. august kl. 19.30
Skive Kirke
De unge fremadstormende guitarister Mikkel Egelund
Nielsen og Simon Wildau dannede i 2009 ’Aros Guitarduo’ og har siden spillet mange koncerter i ind- og
udland. De har vundet priser ved flere internationale
konkurrencer og været solister med symfoniorkester.
Ved denne koncert vil de spille en god blanding af ny
og knap så ny musik – i den let tilgængelige og vellydende genre. Hør bl.a. tangomusik af Piazzolla og et
helt nyt værk af den danske komponist Martin Lohse.
Der er fri entré til koncerten.
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11. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Mads Callesen

12. s. e. trinitatis
Skive Kirke kl. 10
Natalia P. Andresen

Pakistans Kirke
Vor Frue Kirke kl. 11
13. s. e. trinitatis
Frederiksdal Allé 25 kl. 11
Mads Callesen
Gudstjeneste i det grønne
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Skive Kirke kl. 10
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Klokkespil
sommer 2018
		
Juni
08.05:		 I østen stiger solen op
13.01:		 Du danske sommer
16.01:		 Aleneste Gud i himmerig
17.01:		 Behold os Herre ved dit ord
18.05:		 Jeg er træt og går til ro
		
Juli
08.05:		 Nu rinder solen op
13.01:		 Jeg gik mig ud en sommerdag
16.01:		 Kirken den er et gammelt hus
17.01:		 Gak ud, min sjæl, betragt med flid
18.05:		 Nu hviler mark og enge
		
August
08.05:		 Rind nu op i Jesu navn
13.01:		 Jeg er havren
16.01:		 Det dufter lysegrønt af græs
17.01:		 Vor Gud han er så fast en borg
18.05:		 Hvilestunden er i vente

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Juni:
Mandag d. 4. kl.14.30.
Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Tirsdag d. 5. kl. 19.30.
Møde v/ Lærer Kurt Nielsen, Holstebro.
Mandag d. 11. kl. 14.30.
Mandagscafé. Missionær Jens Peder Dalgaard, 		
Nykøbing taler.
Mandag d. 18. kl. 14.30.
Mandagscafé. ”Min vej til præstegerningen” 		
v/ sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.

Juli:
Mandag d. 9. kl. 14.30. Mandagscafé.
Åbent hus hos Mariane Jensen, Liselund 13
August:
Mandag d. 13. kl. 14.30. Mandagscafé.
Pastor Robert Enevoldsen, Holstebro taler.
Onsdag d. 15. kl. 19.30. Opstart efter ferien.
Provst John Ørum Jørgensen, Gjellerup taler.
Mandag d. 20. kl. 9.30. Mandagscafé. Udflugt til Hobro.
Tirsdag d. 21. kl. 19.30. Fællesmøde.
Missionær Henrik Dideriksen Skive taler.
Onsdag d. 27. kl. 9.30. Café med andagt.

Mandag d. 25. kl.9.30. Café med andagt.
Onsdag d. 27. kl. 19.30.
Regionsleder Kristian Lindholm, Tilst taler over emnet:
Forventninger, -vore forventninger til Gud og
Guds forventninger til os.

LEJR PÅ KILDEBORG
den 15. til 17. juni 2018

Kildeborg er en lejrbygning med fantastiske rammer
og med en helt unik beliggenhed lige op til Limfjorden.
Adressen er Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev.
Alle er hjertelig velkomne til at være med - enten på
hele lejren eller til et enkelt arrangement. Der er lejrliv, konkurrencer, bibeltimer og god forplejning. Se
evt. www.skiveim.dk eller www.kildeborg-lejr.dk
Lejren er tilrettelagt således at der er fokus på både
børn og voksne. Fine familieværelser. God tid til socialt samvær.
Kontakt missionær Henrik Dideriksen, mobil 30 25
44 38 eller henrik.dideriksen@indremission.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 Kirkegårde og Skive Menighedsråds mangeårige
kirkegårdsleder, Jens Holger Borgbjerg har valgt at
gå på pension og fratræder stillingen med udgangen af april måned 2018. Jens Holger Borgbjerg har
været ansat siden 1. februar 1996 og har i alle årene
udvist stor dygtighed og loyalitet over for sit arbejde,
menighedsrådet, kirkegårdsbestyrelsen og alle ansatte.
Jens Holger har formået i hele ansættelsesperioden
sammen med personalet at udvikle kirkegårdene i takt
med tidens ånd, til parklignende tilstande.

Som efterfølger for Jens Holger Borgbjerg og dermed
ny leder af Skive Kirkegårde har et ansættelsesudvalg
ansat Anders Christensen, der de seneste 12 år har
været kirkegårdsleder ved Brabrand Kirkegård, der også
omfatter driften af 5 andre kirkegårde omkring Aarhus.

Jens Holger har udvist stor interesse for det kirkelige
arbejde og opmærksomhed på, hvad der rørte sig i
kirkeligt regi.

Som bekendt indgår Skive Kirkegårde fra 1. januar 2018
i en foreløbig 2 årig forsøgsordning som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed med drift af kirkegårdene i Skive, Skive/Resen og Egeris.

Menighedsrådet takker hermed for det gode samarbejde og ønsker alt godt i tiden fremover.

Anders Christensen, der er 54 år og bosiddende i Aars,
har i alt 22 års erfaring som kirkegårdsleder. I øvrigt
har han politisk erfaring som tidligere byrådsmedlem i
Vejen Kommune.

Skive Kirkegårde
Morten Østergaard
Skive Menighedsråd				
Karl Bundgaard.
Skive kirkegårde
Morten Østergaard.

Skive Kirkegårde - Takster 2018
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
Priser er ikke momspligtige

Ren- og vedligeholdelse i en brugsperiode med
oplæg i stiftsmidlerne.

For medlemmer af folkekirken: Gratis.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 358,00

Gravstedsvedligeholdelsesaftale (momspligtig).

For ikke medlemmer:
Kr. 807,00 pr. år pr. kisteplads.
Kr. 308,00 pr. år pr. urne/barnegravsted.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 358,00
Betalingen for ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer erlægges, selvom gravstedet i forvejen
ejes af et medlem af folkekirken.
Vælges græsgrav, hvor der er obligatorisk
vedligeholdelse, medfølger:
- ved liggende sten, 1 stk. vendevase, nedgravet til
kr. 504,00 incl. moms.
- ved stående sten, 2 stk. vendevaser, nedgravet til
kr. 851,00 incl. moms.
___________________________________________
Gravning, tilkastning
Priser er ikke momspligtige
For medlemmer af folkekirken:
1 kistegrav
Gratis
1 barnegrav
Gratis
Gratis
Lørdagstillæg
Urnenedsættelse Gratis
For ikke medlemmer:
1 kistegrav
kr. 3.934,00			
1 barnegrav
kr. 1.788,00
Lørdagstillæg
kr. 1.431,00
Urnenedsættelse kr. 715,00
Pyntning af graven og den opgravede jord, samt fjernelse af kranse og blomster koster ved begravelse kr.
1.248,00 og ved bisættelse kr. 325,00 incl. moms.
Pyntning i forbindelse med urnenedsættelse kr. 219,00
Samme pris for medlemmer og ikke medlemmer.
___________________________________________
Almindelig renholdelse af gravsted i et år
Priser er incl. moms
1 kisteplads		
kr. 894,00
kr. 1.341,00
2 kistepladser		
Urnegrav/barnegrav
kr. 769,00

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.
			
10 år
8.940,Gravsted med 1 kisteplads
Gravsted med 2 kistepladser 13.410,Urnegrav/barnegrav
7.690,Urne i fællesplæne, anonym
3.353,Urne i plæne/plade eller skov 5.902,1 kisteplads i plæne		
6.930,- 13.860,2 kistepladser i plæne
9.344,-

20 år
7.880,26.820,-

18.688,-

Alle vedligeholdelsesaftaler har udløb pr. 31. december,
hvorfor der skal regnes med tillæg for løbende år.
____________________________________________
Spørgsmål vedrørende gravstedsanlæg, omforandringer, forårs og sommerblomster, grandækning mm,
samt spørgsmål til ovenstående, kan rettes til:
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 er det muligt at finde frem til gravsteder hvis blot man har et navn. Gravsteder som er
sløjfede kan ikke vises.

Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag d. 24. august 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.

Organist Lene Vammen Bisgård glæder sig til at møde
børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær.
Efter babysalmesang i kirken går vi over i sognehuset til
en kop kaffe og hyggeligt samvær.

Tilmelding: resenorganist@hotmail.com 2344 4009

LANDSMØDE I PAKISTANS KIRKE
Lørdag 25. august kl. 11-15 holder ”Selskabet til støtte for Pakistans Kirke” sit årlige
landsmøde, i år i samarbejde med Grundtvigsk Forum på Skive-egnen.
Vi begynder med gudstjeneste i Vor Frue Kirke, Skive, og fortsætter i Skive sognegård,
hvor vi efter frokost vil høre en aktuel foredragsholder. Der vil komme nærmere omtale
af gæsteprædikant og foredragsholder.
”Selskabet til støtte for Pakistans Kirke” støtter de kristne i Pakistan og særligt menigheden i byen Mardan. Menigheden her driver kirke såvel som en skole med 200 drenge
og piger på ti klassetrin og en værkstedsskole med 90 elever. Menigheden lever et
kristenliv, som det nu er muligt som absolut minoritet i grænseegnene op mod Afghanistan.
Stine Munch, sognepræst Kbh., formand
Mads Callesen, bestyrelsesmedlem

www.pakistanskirke.

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.

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

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.

Kirketjenere
Solveig Sanko
Reberbanen 19, Skive, Tlf. 97 53 31 87,
mobil 20 49 51 92, mail: solveig-s@hotmail.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.

Annette Riis Elmkjær
Reberbanen 19, Skive, mobil 21 28 08 92,
mail: Riiskirk69@gmail.com

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.
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 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 2018
31/5 - 28/6 - 30/8 - 27/9 - 25/10 - 29/11

SALMER I SOMMERNATTEN
I Vor Frue kirke
Torsdag 28. juni kl. 21
ved Jesper Hornstrup
Torsdag 19. juli kl. 21
ved Mads Callesen
Torsdag 9. august kl. 21
ved Natalia Packert Andresen

