Indbydelse
09. oktober—16. oktober

Hver for sig eksisterer vi
Sammen lever vi
kirke
og

kultur
uge
2016

i samarbejde med
Borgerforeningen, Børnehaven, Dagplejerne, Flyndersøkoret,
Forsamlingshuset, Jagtforeningen, Plejecentret, Rakkerhulen, RUIF,

Jorden skal grønnes
Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden skulle gå under i morgen? Et af de bedste svar,
jeg kender, er: ”Plante et træ!” Det var lidt som sådan et træ, at idéen om at holde en kirke– og
kulturuge i Estvad-Rønbjerg tog form for godt et år siden. Et træ, der skulle fortælle om håb på
trods. For selv om jorden ikke ligefrem var ved at gå under, var det, som om den var ved at skride under fødderne og rødderne på os med skolelukning og diverse andre tegn på, at området
lige så stille var ved at blive tømt for liv.

Og det skete
Siden da er stemningen heldigvis vendt igen. De positive historier fylder mere og bekræfter det,
der også har været min erfaring i arbejdet med alle de involverede i de forestående arrangementer: at der er rigtig god jord at vokse i for sådan et træ heromkring. En stor tak til alle, der har bidraget til programmet! Tak til alle jer, der har tænkt med og bakket op. Tak til alle jer, der bidrager
med praktisk hjælp, så idéerne omsættes til praksis.

Og idéerne spænder vidt: fra alskens gudstjenester til debatmøder til ren og skær leg. Vi håber,
der er noget for enhver smag. Ja faktisk håber vi, at mindst 400 af jer, der bor i Estvad-Rønbjerg
og omegn kommer og deltager i en eller flere af ugens aktiviteter, og vi håber, at alle dem, der
deltager, får en god oplevelse sammen med mindst én, de ikke kender i forvejen. Hvorfor?

Det er ikke godt, at mennesket er alene
Fordi vi tror, at det er det, der skal til, hvis træet skal vokse og gro: at vi møder hinanden og slår
rod sammen. Så kan det godt ske, at vores grene stritter lidt i alle retninger, som de gør, når vi
har forskellige interesser og temperamenter og i øvrigt går i skole, arbejder og handler, har familie og fritidsinteresser uden for sognene og helt naturlig lægger en (stor) del af vores energi og
opmærksomhed alle mulige andre steder. Men uden rødder går det ikke.
Så kom 1, kom 2, kom 3 eller 10. Bank på hos naboen og hør, om ikke der er en, der vil med.
Vi glæder os til at møde jer!

På vegne af menighedsrådet
og de medvirkende
organisationer og frivillige

Anita Engberg,
sognepræst.

Søndag d. 09. oktober kl.13-16 Oplevelseseftermiddag ved Flyndersø
Mødested: Møllehuset, Flyndersøvej
Det smukke område ved Flyndersøs nordøstlige bred danner rammen om en eftermiddag med hyggelige aktiviteter.
Der er oplevelser for hele familien, børn, voksne og ældre. Så pak kaffekurven og mød op. Der vil være mulighed for
• kajaksejlads på søen (under kyndig vejledning). Der kan lånes rednings-/svømmeveste.
• dragebygning og efterfølgende -flyvning. Vi forsøger at bygge årets største drage.
• snapsetur i området. Vi går en tur og samler frugt, bær og urter til kryddersnaps. Medbring kurv eller poser til høsten

Mandag d. 10. oktober kl. 19-21.30: Film for 12-16-årige
Mødested: Kirkeladen
Vi omdanner Kirkeladen ved Præstegården i Estvad til biografsal og viser
“Gran Torino” med og af Clint Eastwood. Der skal gnaves popcorn og skylles
efter med sodavand! Tag vennerne med til en hyggelig aften. Det koster gratis …. - og dét er da billigt!
Filmen handler om en pensioneret soldat og bilmekaniker, som er utilfreds
med sit liv og med sine naboer, som er indvandrere fra Sydøstasien. Han må
dog ændre sin holdning, da der pludselig sker noget i nabolaget, som han er
nødt til at gøre noget ved.

Tirsdag d. 11. oktober kl. 19-20.00: Fut i fejemøget
Mødested: Hallen
Der er ikke noget, der kan få smilet frem som at bevæge sig til god musik, og det er lige præcis det, vi skal i aften.
Først spiser vi sammen (se anden omtale), og så skal vi ud at danse. Om det bliver til zumba– eller sambarytmer, en
glødende tango eller i romantisk valsetakt, det siger vi ikke. Det er nemlig fuldstændigt lige meget, om du kan i forvejen, eller ikke har svinget konen eller træbenet de sidste 30 år. Det kræver heller ikke, at du har en partner. Der er
med andre ord absolut ingen gode undskyldninger for ikke at komme og være med. Vi lover, at det bliver sjovt!
Vi anbefaler løstsiddende tøj. Medbring selv drikkevarer.

Onsdag d. 12. oktober kl. 16.30-20.30: Spejderløjer
Mødested: Spejderhuset ” Knasten”
En spejder er ikke bare en spejder. Der er familiespejdere - det er de yngste.
Så kommer bæverne og ulvene, og så er der de store - dem, der virkelig bare er
spejdere. I aften slår de sig allesammen sammen, for at alle os, der hverken er
bævere eller ulve eller særligt modige, kan prøve kræfter med friluftsliv og aktiviteter, der ikke kræver strøm. Kom og leg med, og mærk gyset efterhånden
som mørket falder på. Det bliver dejligt (u)hyggeligt!

Fredag d. 14. oktober kl. 19.00 Fredagsslik og Disney sjov
Mødested: Kirkeladen
Fredag aften står i familiens tegn. Først fester vi med Tante Andante i kirken, så
spiser vi sammen, og til sidst runder vi af med fredagsslik og Disney sjov på
storskærm i kirkeladen. Alle generationer er velkomne med og uden børn.

Vi oplever sammen (fort.)
Lørdag d. 15. oktober: Jagt for alle
Mødested kl. 15.00: P-pladsen ved ridestien på Præstevejen
Mødested ca. kl. 16.30: Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Gl. Rønbjerg
Lørdag eftermiddag har Rønbjerg Jagtforening forberedt en spændende eftermiddag med et bredt udvalg af naturoplevelser og aktiviteter for både børn og voksne. Blev klogere på, hvordan en jagt foregår, når jægerne giver en demonstration i plantagen på Præstevejen. Vi følger med på nært hold, men sikker afstand.
Bagefter fortsætter arrangementet i Jægerlunden, hvor der er mulighed for at stille
spørgsmål til jægerne, eller hvad med at prøve dine egne færdigheder? Der skydes
ikke med skarpt, men med laser. Du kan også gå en tur på familie-jagtstien, få en
smagsprøve på vildt, gå på opdagelse i udstillingen af trofæer og jagtudstyr og høre
om at skyde med bue og pil.

Lørdag d. 15. oktober kl. 19.00-21.00: Fart på
Mødested: Skive Minirace, Over Spangen 3, Estvad
Er du vild med fart, og kan du slå et sving uden at
ryge af sporet, så venter der en sjov og hyggelig aften hos Skive Minirace i Estvad. Banen er 40m lang
og har 4 spor. Find Skive Minirace på Facebook og
se mere. Tør du tage konkurrencen op?
Drikkevarer kan medbringes. Der er også mulighed
for at købe øl og sodavand.
Alder: ca. 10 år og opefter. Begrænset antal pladser—tildeles efter først til mølle-princippet.
Tilmelding senest torsdag d. 13. oktober til Anita
Engberg, tlf. 40373428 / mail: ael@km.dk

Søndag d. 09. oktober

Tirsdag d. 11. oktober

Fredag d. 14. oktober

kl. 11.30

kl. 18.00

kl. 18.00

Frokost i kirkeladen

Aftensmad i Hallen

Aftensmad i kirkeladen

samt åbningstale for kirke- og
kulturugen v/provst, Betty
Ahrenfeldt

i samarbejde med RUIF

Voksen: 25kr
Barn (t.o.m. 7. kl.): gratis

Pris
25kr pr. person

Voksen: 25kr
Barn (t.o.m. 7. kl.): gratis

Tilmelding til Hanne Henriksen, tlf. 97534062 senest
Fredag d. 07. kl. 12.00
Søndag d. 09.
Onsdag d. 12. kl. 12.00

Onsdag d. 12. oktober kl. 17.30 (ca.) - 19.00: Kirkegårdsvandring i Rønbjerg
Mødested: Indgangen ud til Præstevejen. Bemærk: vandringen begynder først efter Stilletiden i kirken.
Danmarks velholdte kirkegårde rummer en skat af sjove, søde, skæve og sommetider hjerteskærende fortællinger,
og kirkegården i Rønbjerg er ingen undtagelse. Onsdag aften kan du høre nogle af disse historier fortalt fra forskellige perspektiver: Det tidligere præstepar i Estvad-Rønbjerg, Olga og Boye Bruhn, fortæller med udgangspunkt i deres
næsten 40 år i sognet. Svend Laustsen, velbevandret lokalhistoriker, føjer sit til og trækker de store historiske linjer.
Og så kan du blive klogere på det praktiske omkring begravelser og vedligeholdelse af kirkegården, når graver, Anni
Berthelsen, fortæller om sit arbejde.
I forbindelse med vandringen bliver der serveret kaffe og brød.

Lørdag d. 15. oktober kl. 10-12: Mit Estvad
Mødested, åbent hus: Præstegården og Kirkeladen, Estvad
Mødested, kirkegårdsvandring: Våbenhuset i kirken kl. 10.00
Lørdag formiddag er er mulighed for en tur ned ad Memory Lane. Der er åbent hus i præstegården og præstegårdshaven. Se eller gense fx den gamle konfirmandstue. Gå selv rundt og kig eller slå følge med Olga og Boye Bruhn,
som fortæller om de knap 40 år, hvor præstegården dannede ramme om både arbejde og familieliv. I kirkeladen kan
du måske finde dig selv eller nogen, du kender, på de gamle konfirmationsbilleder. Der er også mulighed for at bladre
i gamle udgaver af kirkebladet og Rønbjerg Xpressen og se billeder af området, som det var engang.
Du kan også vælge at gå en tur på kirkegården, hvor Svend Laustsen og Anni Berthelsen viser rundt og fortæller om
nogle af de skæbner og den historie, der knytter sig til kirken, kirkegården og Estvad by.

Torsdag d. 13. oktober kl. 19-21: ”Dialogkaffe og brobygning”
Foredrag v. Özlem Cekic, debattør og forkvinde for Foreningen Brobyggerne
Mødested: Rønbjerg Forsamlingshus
Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtningestrøm, og
antallet af nydanskere i Danmark stiger. Vi frygter det ukendte, men vi
har meget mere til fælles end det der skiller os ad. Og med det udgangspunkt har Özlem Cekic inviteret sig selv hjem til en lang række forskellige
danskere – både folk hun var enig med, og folk hun var rygende uenig
med. Özlem Cekic har også besøgt forskellige grupper af troende – kristne, jøder, muslimer, ateister m.fl. – i håb om at vi i fællesskab kan bygge
broer frem for at grave grøfter. Med udgangspunkt i hendes erfaringer
kommer hun med oplæg til debat. Og hun kommer også med et bud på
hvad man selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker man
måske tror man intet har til fælles med.
Medbring selv kaffe og service.

Mandag d. 10. oktober—fredag d. 14. oktober: kl. 10.00—16.30
Mødested: Rønbjerg Forsamlingshus
Caféen er først og fremmest tænkt som et mødested med masser af tid til bare at være til og være sammen. Værterne i caféen er bl.a. medlemmer af menighedsrådet, og sognepræsten vil også være til stede en stor del af tiden.
Vi lægger spil og læsestof m.m. frem til fri afbenyttelse. Tag gerne håndarbejde eller en kryds og tværs med. Det kan
være, der er andre, der har samme interesse.
Som på enhver god café er der mulighed for at købe kaffe og kage og en sandwich til frokost, men man må også
gerne tage sit eget med, og er der nogen, der har flere æbler og pærer i haven, end de kan spise, tager vi gladeligt
imod, så vi har noget at dele ud af.
Rammerne er forholdsvis frie, men vi har valgt at begynde hver dag med et par sange, og slutte hver dag med lidt
stof til eftertanke, og så har vi lagt nogle aktiviteter ind mandag, tirsdag og torsdag formiddag, som på den ene side
inddrager en bestemt gruppe medborgere, men som vi håber, mange andre end de nævnte vil have lyst til at deltage
i, så vi giver hinanden glæden ved at mødes med mennesker, vi ellers ikke ser.

Søndag d. 09. oktober kl. 10.15: Åbningsgudstjeneste i Estvad kirke.

Onsdag d. 12. oktober kl. 17.00: Stilletid i Rønbjerg kirke.
En halv times andagt, hvor vi lader vi kroppen falde til ro og sindet åbne sig for den gode stilhed. Formen er enkel og
uformel med mulighed for lystænding, meditativ fællessang og bøn, og nogle få ord til eftertanke.

Fredag d. 14. oktober kl. 17.00: Gudstjeneste for alle, der tør overgive sig til en god historie. Estvad kirke.
Gennem sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter tager Tante Andante og Professor Virvar børn og voksne med i
historien om dengang 4 venner bar en lam mand hen til Jesus for at få ham til at hjælpe ham

Lørdag d. 15. oktober kl. 14.00: Jagtgudstjeneste i Rønbjerg kirke. Hornblæsere medvirker.

Søndag d. 16. oktober kl. 10.15: Afslutningsgudstjeneste i Rønbjerg kirke.

Vi trækker lod
Til afslutningsgudstjenesten d. 16. oktober i Rønbjerg, trækker vi lod om
2 x billet til badeland - 2 x biografbillet - 2 x 1 times bowling
Vinderne trækkes blandt de lodder, der bliver indleveret i forbindelse med gudstjenesten.
Saml lodder: Der udleveres 1 lod per deltager per aktivitet i ugens løb.

Den korte udgave:
Søndag d. 09. oktober
10.15 Åbningsgudstjeneste i Estvad kirke
11.30 Fællesspisning og åbningstale i kirkeladen. Husk tilmelding
13-16 Oplevelseseftermiddag ved Flyndersø. Mødested: Møllehuset
Mandag d. 10. oktober
10-16.30 Café i forsamlingshuset, Rønbjerg
19-21.30 Filmaften for 12-16-årige. Kirkeladen, Estvad
Tirsdag d. 11. oktober
10-16.30 Café i forsamlingshuset, Rønbjerg
18.00 Fællesspisning i hallen. Husk tilmelding
19-20 ”Fut i fejemøget”. Rønbjerg-Hallen
Onsdag d. 12. oktober
10-16.30 Café i forsamlingshuset, Rønbjerg
16.30-20.30 Spejderløjer ved Spejderhuset ”Knasten”, Rønbjerg
17.00 Stilletid i Rønbjerg kirke
17.30 Kirkegårdsvandring, Rønbjerg kirke
Torsdag d. 13. oktober
10-16.30 Café i forsamlingshuset, Rønbjerg
19-21 Foredrag i Rønbjerg forsamlingshus v. Özlem Cekic. Medbring selv kaffen
Fredag d. 14. oktober
10-16.30 Café i forsamlingshuset, Rønbjerg
17.00 Gudstjeneste. Tante Andante besøger Estvad Kirke
18-20 Fællesspisning og Disney sjov i Kirkeladen, Estvad. Husk tilmelding
Lørdag d. 15. oktober
10-12 ”Mit Estvad”. Mødested: Præstegården/kirken, Estvad
14.00 Jagtgudstjeneste i Rønbjerg kirke
15.00-ca. 17.30 Jagt for alle. Mødested: Plantagen, Præstevejen, Rønbjerg
19.00-21.00 ”Fart på”. Skive Minirace, Estvad. Husk tilmelding
Søndag d. 16. oktober
10.15 Afslutningsgudstjeneste i Rønbjerg kirke

Forbehold for ændringer.
Se desuden særskilt program for caféen.
Følg med på Rønbjerg Xpressen på Facebook og www.estvad-ronbjerg-sogne.dk

