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Sommertid
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
(Sommersalmen, fra Den Danske Salmebog, nr. 725)
Det er sommertid og dermed også bryllupssæsonen,
og en del af forberedelserne til brylluppet er, at jeg som
præst kommer hjem til parret, til en samtale om stort og
småt, vi gennemgår ritualet, vælger salmer og taler om
hvordan de skal sidde over for hinanden i kirken og bytte plads efter vielsen. Mange små praktiske detaljer om
pyntning og sæbebobler frem for risposer bliver vendt,
men det bliver også ofte til en dybere samtale om livet
sammen, om håb og drømme og om kærlighed.
I dag er de fleste brudepar allerede godt etablerede
som familier, inden de når til brylluppet. Derfor kender
parrene allerede hinanden godt, der er allerede slebet
mange kanter og ofte er de meget bevidste om hinandens og egne styrker og udfordringer. Ofte viser det sig,
at de er modsætninger, og sådan kan vi nok kigge på de
fleste ægtepar og konstatere, at de i en eller anden grad
er hinandens modsætninger. Den ene taler, den anden
tier. Den ene handler, den anden tænker. Den ene har
temperament, den anden er tålmodig. Den ene social,
den anden hjemmemenneske. Men fælles værdier og
drømme og kærlighed binder dem sammen trods alle
forskellene.
Og gang på gang tager jeg mig selv i at tænke, at det,
som på én gang er styrken i ægteskabet, også er svagheden. Vi har jo brug for at møde vores modsætning,
for at vi selv kan udvikle os, men det er også der, de allerstørste knaster i et ægteskab kan ligge. Tidligere sygehuspræst Preben Kok har nogle meget interessante
betragtninger om, hvordan man kan blive skilt ”inden
for ægteskabet.” Det mener han selv, han har oplevet
flere gange med sin hustru, at man gennem årene kan
bytte roller i nogle aspekter af ægteskabet. Måske lærer
man noget af hinanden og overtager roller, eller skifter
balancen i forskellene. Men måske handler det også om
det, vi som en del af vielsesritualet rent faktisk læser i
kirken til vielsen:
Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I ikke læst, at Skaberen
fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde
sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke
længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet,
må et menneske ikke adskille.

Over tid smelter parrene sammen og bliver til ét kød og
man får sværere ved at definere sig selv og hinanden
fordi man bliver mere ens, og måske endda kan færdiggøre hinandens sætninger.
Det oplever jeg også gang på gang, når de sørgende
jeg møder har mistet en ægtefælle, så har de ikke blot
mistet den anden, men også noget af sig selv, nemlig
de dele af livet, hvor alting smeltede sammen og man
trods alle forskelligheder var ét kød.
Så i forbindelse med bryllupssæsonen kan vi grunde
over den norske poet Trygve Skaugs ord:
”Findes der noget stærkere end at sige: jeg elsker dig og
mene det, siger han. Ja, at sige: jeg vil blive hos dig, og
gennemføre det, siger hun” (oversat fra Norsk.)
Det er nok rigtigt, at det er større at blive og gennemføre, end det er at erklære sin kærlighed. Men frygten
for at miste, må ikke resultere i, at vi ikke tør springe ud
i kærligheden med håbet om, at vi kan gennemføre, for
det ved vi dybest set ikke på forhånd. Der skal to til at
gennemføre og ingen af os kender de udfordringer, der
venter os, men vi har lov at lægge livet og ægteskabet
i Guds hænder og bede Gud bære med, i håb om at få
hjælp til at gennemføre.
Med håbet om en lys og varm skærsommer!
Sognepræst
Natalia Packert Andresen

Sogneudflugt for Skive Sogn
tirsdag den 10. september 2019.

Skive menighedsråd arrangerer sogneudflugt til ”Bovbjerg Fyr”, og ”Lemvig Kirke”
tirsdag den 10. september. Der forventes ankomst til Lemvig Kirke kl. 13.45, hvor der
vil blive fortalt om kirkens historie.
Efterfølgende går turen videre til Bovbjerg Fyr, hvor vi drikker eftermiddagskaffe, og
en lokal vil fortælle om fyrets historie og daglige drift.
Afgang fra Skive Kirke kl. 12.30 (forventet hjemkomst kl. 18.00)
Pris: kr. 110,00 pr. person (betales ved tilmelding)
Tilmelding senest tirsdag den 3. september, til Skive Kirkekontor tlf. 97520146

Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard.

Sorggruppe
Der begynder en ny sorggruppe
tirsdag den 20. august kl. 15-17.
Sorggruppen henvender sig til voksne,
som har mistet én, der stod dem nær. Vi
mødes på tirsdage hen over efteråret og
taler om det, som er svært ved at miste.
Det vigtigste er, at man møder andre, som
står i samme situation, og man derfor kan
dele sine erfaringer. Det er gratis at deltage.
Vil du tilmelde dig eller har du spørgsmål,
så kontakt sognepræst Natalia Packert
Andresen på tlf. 20 16 79 33 eller mail
npa@km.dk. Vi mødes: Skive Sognegaard,
Reberbanen 19.

Sommerkirke
I uge 27 vil kirken og sognegården summe af liv. Børn i alderen 10-12 år vil arbejde med musicalen
”Klassen går i fisk”. Der er dårlig stemning i klasse. Og nu har de tilmed fået en ny lærer. Kan
han hjælpe med at løse konflikterne? Han kan i hvert fald nogle fortællinger om et får, der kom på
vildspor, om en hjælpsom samaritaner og om at bruge de evner, man hver især har fået til noget godt.
Det er nogle gamle historier, men klassen opdager, at de faktisk godt kan spejle sig i dem.
Og så sker der pludselig noget med stemningen ...
Det er fjerde år vi holder sommerkirke, som et ferietilbud i skolebørnenes første ferieuge. Vi skal
lave kulisser og kostumer og sammen med organisten synge og dramatisere fortællingen om klassen.

Det hele munder ud i en forestilling i Skive Kirke
TORSDAG DEN 4. JULI KL. 16.00.
Forestillingen er åben for alle.

Tumlesang og bevægelse
I maj og juni får midtbyens dagplejemødre og deres mange dejlige børn mulighed for at synge og tumle i kirken.
Sange med fagter, små lam på afveje og den store regnbuehimmel er noget af det, der er på programmet. De
skal synge solen op, lytte til den lille kirkeklokke og forhåbentlig føle, at kirken er et spændende sted at være.
Vi glæder os til liv og glade dage i den røde kirke.

Grundlovsmøde i Frederiksdal
Onsdag 5. juni, kl. 9 i præstegårdshaven
Frederiksdal Allé 25, Skive
Grundlovstale v/redaktør Johannes Henriksen,
Kristeligt Dagblad
Grundtvigsk Forum på Skive-egnen
i samarbejde med Skive Sogns menighedsråd og Skive Midt Mødes
Grundlovsdag er i år også valgdag! Begynd dagen med grundlovsmøde i præstegårdshaven: Kaffe og rundstykker og højskolesang. Og så en grundlovstaler, der har
meningers mod – man mærker det, når Johannes Henriksen skriver Kristeligt Dagblads ledere om politiske, kirkelige og etiske emner.
”Den udbredte politikerlede skal landets folkevalgte naturligvis forholde sig til, men
vælgerne skal også turde kigge på sig selv. Hvad gør de selv for at bidrage til et velfungerende samfund? Foreningsarbejde? En bestyrelsespost? Ingenting?” Sådan
spurgte Johannes Henriksen i Kristeligt Dagblads
leder, den dag valget var udskrevet.

Johannes Henriksen (f. 1979) er
litterat og retoriker fra Aarhus
Universitet, MA i journalistik fra
Odense. Har været på Information
og Højskolebladet, nu debatredaktør
på Kristeligt Dagblad.

Skive kirkers

JUNIOR- & UNGDOMSKOR
Vi har spændende dage foran os. Ikke blot er det forår
og en sommer og sommerferie, der lige pludselig står
for døren, men begge korene skal deltage i ”Himmelske dage” som i år foregår i Herning i slutningen af
maj.
Det bliver en kæmpestor oplevelse med virkelig mange aktører, så må vi håbe, der er plads til deltagere
også! Der skal være Åbningsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag kl. 14.00 med et kæmpekor på ca. 600
sangere, både børn og voksne, Prinsens Musikkorps,
Biskoppen i Viborg og vores alles overhoved (nej ikke
ægtefællen!!) og regent – Dronning Margrethe – så
kan det næsten ikke blive meget større. Sæt et stort
kryds i kalenderen den dag og mød op sammen med
rigtig mange andre glade og forventningsfulde mennesker og lad os sammen hylde dagen, ordene, sangen, hinanden og ikke mindst glæden og taknemmeligheden over livet.

Jeg er pt. vikar for organisten i Resen kirke på korsiden, så koret derfra skal også deltage. Sammen har
korene fra Resen og Skive en fælles øvning fredag d.
10. maj i Skive Sognegård, hvor vi - udover at blive
endnu mere sikre i musikken og teksterne - skal hygge os.
Skulle der være nye interesserede eller kender I nogen, der er, er der opstart efter sommerferien i uge
35, tirsdag d. 27. august i korlokalet kl. 15.15-16.30.
Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål,
på hsp@skivesogn.dk eller 92156068
Organistassistent
Hanne Sloth Poulsen

Korene har her i foråret arbejdet med de – ikke så få
– satser, der er blevet arrangeret, så de kan opføres af
et så stort og blandet kor, med kun én prøve sammen
foruden generalprøven, der foregår samme dag som
selve Åbningsgudstjenesten. Jeg glæder mig virkelig
meget. Det er ALTID stort, og det risler ned ad nakken,
når man deltager i sådan noget – og jeg håber, de fleste af børnene og de unge mennesker har mulighed
for at deltage – det siger sig selv, at det ikke er ofte
den mulighed foreligger.

KFUM og KFUK
inviterer til Skt. Hans aften d. 23. juni
i K-huset og haven, Kirke Alle 115.

Hvis du vil have selskab til aftensmaden så medbring mad.
Vi tænder grillen fra kl. 17. Tag selv service med, din mad og
drikkevarer.
Kl. 19.30 starte selve programmet med fællessang hvorefter
Gitte Sloth, efterskolelærer, fortæller.
Efter kaffe og kagebord sluttes aftenen af ved Skt.Hans bålet.
Aftenen slutter kl. 22. Kaffe og kage koster 35,- kr.
Alle er velkomne
Yderligere oplysninger: Kontakt John Smith på 3016 3333

Sommerens koncerter
i Skive kirke 2019

Torsdag d. 20/6 kl. 19.30
Romantisk musik på flygel og orgel
ved Morten Ladehoff
Torsdag d. 25/7 kl. 19.30
2 saxofoner og flygel
ved Trio Callisto
Torsdag d. 1/8 kl. 19.30
Organistbesøg fra England 1
ved Shean Bowers
Torsdag d. 8/8 kl. 19.30
Organistbesøg fra England 2
ved Roger Sayer

Roger Sayer

Torsdag d. 15/8 kl. 19.30
Organistbesøg fra Aarhus
ved Louise Boll
Nærmere omtale af koncerterne følger i
dagspressen og på kirkens hjemmeside
(www.skivesogn.dk)
Louise Boll
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6. søndag efter påske
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
kl. 11.00, Sognegården
Fernisering: Tove Lois Andreasen
og Kaj Fjendbo
Grundlovsmøde med Johannes
Henriksen, præstegårdshaven,
Kl. 9.00, Frederiksdal Allé 25
VOK: Ekstraordinær generalforsamling, Kl. 19.30, Præsteboligen
Frederiksdal Allé 25
Pinsedag
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen
Pinse i anlægget
2. pinsedag kl. 11:00
Trinitatis søndag
kl. 10:00 Skive kirke
Jesper Hornstrup
Koncert
kl. 19:30 Skive Kirke
Romantisk musik på flygel og
orgel v/Morten Ladehoff
1. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
Salmer i sommernatten
kl. 21:00 Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup
2. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup
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Musical, Kl. 16.30, Skive Kirke.
Afslutning på sommerkirke,
musical ”Klassen går i fisk”
3. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen
4. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen
Salmer i sommernatten
kl. 21:00 Vor Frue Kirke
Mads Callesen
5. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen
kl. 19.30, Skive Kirke
2 saxofoner og flygel
ved Trio Callisto
6. søndag efter trinitatis
Kl. 10:00 Vor Frue Kirke
Jesper Hornstrup
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Koncert
kl. 19.30, Skive Kirke
Organistbesøg fra England 1
ved Shean Bowers
7. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Jesper Hornstrup
Koncert
kl. 19.30, Skive Kirke
Organistbesøg fra England 2
ved Roger Sayer
8. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Mads Callesen
Koncert
kl. 19.30, Skive Kirke
Organistbesøg fra Aarhus
ved Louise Boll
9. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Natalia P. Andresen

T
22
		
		
S
25
		
		
		

Salmer i sommernatten
kl. 21:00 Vor Frue Kirke
Natalia P. Andresen
10. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste i det grønne
Kl. 11:00 Kirkegården
Natalia P. Andresen

SEPTEMBER
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11. søndag efter trinitatis
kl. 10:00 Skive Kirke
Jesper Hornstrup
Kl. 11.00 Sognegården.
Fernisering: Rie Post

Klokkespil
sommer 2017
		
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

Lyset

er kommet til verden
Pinse i Anlægget
2. Pinsedag 2019

Folkekirkelig friluftsgudstjeneste
10. juni kl. 11.00 i Anlægget i Skive
Fortælling, musik og sang til liv for os!
Kom med om bord!

Program for Indre Mission, Skive
Juni:
Mandag d. 3. kl. 14,30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Video m/Leif Andersen.

August:
Mandag d. 12. kl. 14,30 Mandagscafé.
Tale v/ Søren Peter Thomsen, Thisted.

Tirsdag d. 4. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU. v/ fritidsforkynder Vagn Andersen, Skjern.

Onsdag d. 14. kl. 19,30 Opstart efter ferien.
Tale v/ missionær Heri Elttør, Aulum.
Sang v/Lene Jensen og Hans Tølbøl, Haderup.

Onsdag d. 12. kl. 19,30
Møde v/ missionær Grethe Friberg, Alligåbro.
Lørdag d. 15. kl. 9,15 Udflugt for hele IM.
Vi kører fra missionshuset kl. 9.15. Hjemme sidst 		
på eftermiddagen.
			
Mandag d. 17. kl. 14,30 Mandagscafé.
Taler: Frede Møller, Ans.
Mandag d. 24. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med
rundstykker og andagt.
Onsdag d. 26. kl. 19,30 Mandskoret ”Såmænd” fra
Fredericia medvirker med sang og forkyndelse.
Juli:
Mandag d. 8. kl. 14,30
Åbent Hus hos Gerda og Kresten Bakker, Agertoften 18.
Alle er velkommen.

Mandag d. 19. kl. 9,30 Mandagscafé. Udflugt.
Turen går til Bovbjerg og Lemvig. 		
Pris 70,00 kr. Incl: kørsel, frokost og kaffe. 		
Afgang kl. 9.30. Hjemme ca. kl. 15.00.
Tirsdag d. 20. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU.
Taler: Teolog Lasse Holmgaard Iversen,		
landsleder i Bibellæseringen. Emne: ”Bibelglæde”.
Mandag d. 26. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med
rundstykker og andagt.
Møderne holdes i Skive Missionshus,
Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.

Børnelejre på Kildeborg
-suveræn beliggenhed nær Sallingsundbroen

Lejr 1: 5-8 juli. Lejr 2: 9-12 juli
For alle børn som går i 0.-8. klasse
Sidste tilmelding 25. juni til Gerda Harregaard på
mobil 60 89 77 87 eller ghharregaard@get2net.dk
Pris 350kr, efterfølgende søskende 300kr
Arrangeret af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
i Skivekredsen. Lokale ledere

Gudstjeneste

I DET GRØNNE

Søndag den 25. august kl.11.00, prædikant: Natalia Packert Andresen
Igen i år holder vi gudstjeneste i det smukke, grønne område på Skive kirkegård.
Medbring et tæppe eller en klapstol at sidde på og nyd en gudstjeneste i det fri.
Denne søndag handler om Jesus som kommer til Jerusalem og græder over synet,
hvorefter han rydder templet. Det er fra denne evangelietekst, at vi har udtrykket
”at kende sin besøgelsestid”
Kom og vær med, og nyd stedet og den pragtfulde udsigt!
Efterfølgende byder Menighedsrådet på kaffe.
Der vil være skilte, som viser vej til det grønne område!

Nyt fra kirkegården 1. maj 2018
Tiden flyver og sommeren står for døren.
Vinterarbejdet gik godt, 15 tons gran blev taget af
inden påske og der blev plantet 5.000 stedmoder ud
inden 1. april. Som noget nyt er vi begyndt at plante forårsblomster i bunden, hvor vi har enkeltstående træer og alléen af tempeltræer har også fået en
blomsterbund.
Alle gravminder, bænke og faste belægninger har
fået algerens, så de fremstår uden grønne alger. Maskinparken er blevet serviceret og står klar til en ny
sæson. Enkelte nye maskiner, som kører på strøm,
er også kommet til. Vi vil gerne fremstå som en grøn
kirkegård også maskinmæssigt, så indenfor de næste
år vil de benzindrevne maskiner blive udskiftet med
batteridrevne maskiner.
Desuden er der indkøbt et par nye bænke, som er sat
op og taget godt imod. Vores bænke vil løbende blive
udskiftet over de næste år.
Renholdelsen af gravsteder og busketter er godt i
gang, plænerne er blevet klippet de første 4 gange
og robotplæneklipperne er også kommet på græs.

Blomstereng

Honningurt

Vi har indkøbt en del dækafgrøder, som udsås nu,
når frosten endelig er væk. Det er primært de tomme
gravsteder, som tilsås med forskellige dækblandinger samt enkelte rene blandinger. Det gør vi for at få
bedre jordstruktur på kirkegården og flere blomster.
Vi er blevet en bivenlig kirkegård, da vi sammen med
Danmarks biavlerforening og DLF er med i et projekt,
om at hjælpe bierne med at finde føde. Samtidig har
vi udvalgt en blomsterløgsblanding, som over 8 uger
næste forår vil hjælpe bierne godt på vej. Planen er, at
vi på Skive kirkegårde i år eller næste år skal have 3-4
bistader stående.
Som dækblanding har vi valgt blomstereng, honningurt, rødkløver og linoleum, gul lupin, etårig boghvede og nogle multimax blandinger.
Ellers skal vi i gang med udskiftning af hække, da en
del gik ud i den tørre sommer sidste år. Udskiftning af
hække er et større projekt, som vi først når i mål med
næste år.

Rødkløver

Fernisering
SØNDAG DEN 2.JUNI KL. 11.00
(efter højmessen)
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning og ALLE er velkomne.
Sommeren over er det portrætter, havmalerier og glasskulpturer, der fylder sognegårdens vægge og podier.
Tove Lois Andreasen
... er maleren bag de udtryksfulde portrætter af både børn og voksne og af de
smukke havmalerier, hvor man næsten
kan høre bølgerne ramme stranden og
mærke saltstænkene mod sit ansigt. Tove
Lois Andreasen er autodidakt maler, men
har gennem hele sit liv kredset om kunsten
og opsøgt kunstnermiljøer.

Kunstværkerne i glas
er skabt af Kaj Fjendbo
Kaj Fjendbo har lavet flere vægudsmykninger på bl.a. Rødding Skole og Rødding Torv, men for tiden eksperimenterer
han mest med enkeltstående skulpturer i
glas og metal.
Kaj Fjendbo synes, det er spændende at
udfordre glasmaterialet både teknisk og
kunstnerisk. Det sker ofte i den såkaldte
“fall down”-teknik, som skal udføres i en
dyb ovn. I mere end 20 år har Kaj Fjendbo og glaskunsten været uadskillelige.

Kunst i efteråret
Søndag den 1. september kl. 11.00 (efter højmessen) åbner
vi udstillingen af den lokale maler Rie Posts malerier, som
udstilles i sognegården over efteråret.

Babysalmesang
i Skive Kirke
Onsdag den 14. august kl. 9.00
starter et nyt hold op
Kirkerummet bliver fyldt med sang, musik og vrøvlevers,
når vi efter sommerferien indbyder børn i alderen 2-10
måneder og deres forældre til babysalmesang. Kirkerummet er stort, men stemningen er sat til nærvær med
det lille barn, og det er fascinerende at opleve, hvor opmærksomme de små er, når de lytter, ser og mærker alt
det, der foregår.
Kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo Jensen glæder sig til at møde både børn og forældre. Efter babysamlesang i kirken, er der brød, kaffe og tid til snak i
sognegården.
Tilmelding til mette@skivesogn.dk
eller på tlf. 23 67 41 77

TAK – Det nytter
Vi har haft to særarrangementer her i foråret.
Det første var ”Støttekoncerten” i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling i marts. Her var
den røde kirke fyldt med glade mennesker og masser
af sang og musik. Orkestermesterbørnene fra Ådalskolen, de dygtige solister fra Musikskolen, Callunakoret
og kirkens egne Morten og Natalia stillede op kvit og
frit, så billetindtægterne kunne gå ubeskåret til nødhjælpsarbejdet. Takket være vores sponsorer - Arkitekt
Søren Yde, Boudigaard Begravelse, Kloch’s Begravelsesforretning, Søhøjlandets begravelser og Danske
Stenhuggerier Søndergade 10, Skive - kunne vi re-

klamere for arrangementet og tilmed lægge penge i
indsamlingsbøssen – godt 14.000 kroner i alt. STOR TAK
til alle medvirkende. Vi tror, vi har skabt en ny tradition!
Kirken og kirkegården holdt i april loppemarked, med
haveredskaber, kontormøbler og enkelte møbler og
pynteting, som ikke bruges mere i kirken. Der var højt
humør i mandskabsbygningen, hvor det hele var linet
op, og det lykkedes at få godt 13.500 kroner i kassen til
Menighedshjælpen i Skive.
TAK for handlen!

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.

Gartnerformand Ann Dora Meier Nielsen,
Mail: info@skivekgd.dk, tlf. 52302336
Søndergade 12B, Skive

Skive Sogns Kirkeblad
udgives af Skive Menighedsråd.
Tryk: Vibla, Jegstrupvej 4M, Skive
Dette nummer af kirkebladet er redigeret af
Mette Thybo Jensen og Natalia Packert Andresen
- ansvarshavende.

Formand for Skive Menighedsråd
Karl Bundgaard
Olgavej 8, Skive, tlf. 97 52 34 83
mail: Olgavej8@gmail.com

Menighedsrådsmøder 2019
28/3 – 25/4 – 23/5 – 27/6
29/8 – 26/9 – 31/10 – 28/11.

Kirkeværge Poul Erik Jeppesen,
Vindevej 54, Skive, tlf. 97 52 11 76,
mail: vindevej@os.dk

Følg os på

Skive Sogn

SALMER I SOMMERNATTEN

Tre torsdage i sommermånederne mødes vi kl. 21
i Vor Frue Kirke, for at synge salmer:
Torsdag d. 27. juni ved Jesper Hornstrup
Torsdag d. 18. juli ved Mads Callesen
Torsdag d. 22. august ved Natalia Packert Andresen
Kom og vær med og få en stemningsfuld
indledning på sommernætterne!

