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ET OMRÅDE I VÆKST
Skødstrup Kirke knejser majestætisk på toppen af en
bakke i Skødstrup, som den har gjort, siden den første kirke blev indviet i 1050. Den byder velkommen til
Skødstrup/Løgtens mange beboere – både til det store
antal nye borgere, som igennem den seneste tid er flyttet til området og til de mange, som efterhånden har
været her i nogle år.
At området er i kraftig vækst, kan man se ved selvsyn,
hvis man bevæger sig rundt og ser de store boligområder, som skyder op ved for eksempel Lauritshøj, Løgten
Østervej og ved Tronkærgårdsvej. Og flere udstykninger
er på vej. Pr. 1. januar 2014 var der godt 8.000 personer i
området, og dette tal forventes at stige kraftigt i de kommende år. Øget tilflytning til området betyder heldigvis
også øget anvendelse af kirken såvel til traditionelle, kirkelige handlinger, som for eksempel barnedåb, hvor man
søndag efter søndag kan opleve forventningsfulde dåbsforældre og deres familier stolt indtage deres pladser i
kirken, og til kirkelige aktiviteter, som for eksempel hverdagsgudstjenester og børnegudstjenester. I 2015 planlægger vi at udvide antallet af børnegudstjenester til 8.
Endnu et par eksempler på tilstrømningen til kirken er
de festlige maj-søndage, hvor festklædte konfirmander
og deres familier fylder kirken til bristepunktet. For ikke

at tale om gudstjenesterne ved juletid, hvor vi sidste år
havde 4 gudstjenester den 24. december, som alle var
fyldt til sidste plads.
Blandt andet på baggrund af det stigende antal tilflyttere til Skødstrup/Løgten og den deraf naturlige stigning i
kirkelige aktiviteter, hvor vi gerne vil have mulighed for
at fastholde sædvanlige kirkehandlinger og have overskud til at indføre nye tiltag for at imødekomme borgernes ønsker, har menighedsrådet ved Skødstrup Kirke
anmodet Aarhus Nordre Provsti om at få tilført en ekstra
halvtids præstestilling, da der allerede på nuværende
tidspunkt er tale om en betragtelig arbejdsbyrde for de to
nuværende præster, Marie Ørgaard og Erik Søndergård.
Begge præster gør et prisværdigt arbejde for sognet,
men der er ingen tvivl om, at det i takt med det stigende
befolkningstal vil være kærkomment, hvis der var ekstra
hænder at trække på. Provstiet har tidligere tilkendegivet, at man vil se positivt på en anmodning fra Skødstrup
Sogn om øget præstebemanding, og så snart vi har fået
grønt lys, sætter vi processen med ansættelse af ny deltidspræst i gang. Vi glæder os til forhåbentlig at byde en
ny præst velkommen i 2015.
På menighedsrådets vegne
Birgit Svenningsen (formand)
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LAD OS
REJSE OS!
Det kan virke som en national test i evnen til at strække
og bøje benene synkront at gå til gudstjeneste. For hvornår er det lige, man skal rejse sig op? Og hvad er signalet
til, at man skal sætte sig ned igen? Reglerne virker umiddelbart uigennemskuelige.

Gudstjenestens anderledes rum
For nogen er alt det med at skulle skiftevis stå og sidde
en årsag til at blive væk fra en gudstjeneste. For det er
da for skørt ikke at kunne bestemme sig for, om man skal
sidde eller stå. Det føles pinligt at blive siddende som
en uvidende og sløv dåbsfamilie oppe foran, når alle de
kirkevante nede bag i kirken troligt rejser sig og sætter
sig, som om de havde øvet sig en hel eftermiddag sammen med Mads Vad fra Vild med dans.
Hvorfor skal det være så svært? Når der er kirkebænke,
hvorfor sidder vi så ikke bare på dem? Så er det også
nemmere at falde lidt hen i meditationer over næste
uges indkøbsseddel, imens alle dem omme bagi skråler
med på nogle rærlige salmer, man alligevel aldrig
har hørt og forhåbentlig ikke kommer til at høre igen,
nogensinde.
Det kan være en absurd og fremmed oplevelse at gå
i kirke. Det er som at komme til en anden verden med
andre regler. Man kan komme til at føle sig dum og uvelkommen midt i al den fromhed, læsninger af oldgamle
tekster og sange, som aldrig bliver et hit på en iPod.
Hvad skal det alt sammen gøre godt for? Hvorfor skal alt
det med Gud og Jesus være så verdensfjernt?

Sognepræst Marie Ørgaard

Kirkens første tid
Dengang de første kristne begyndte at mødes og
holde gudstjeneste sammen i årene efter Jesu død og
opstandelse, begyndte også den kristne ritualdannelse.
Nogle af ritualerne i kirken har rødder helt tilbage til
oldkirken, og rigtigt meget af gudstjenesten kan føres
tilbage til middelalderen. Gudstjenestens opbygning og
regelsæt er bundet op på oldgamle traditioner og skikke.
Selv kan jeg under en gudstjeneste have en fantastisk
fornemmelse af at stå midt i historien. Her er vi i gang
med at foretage os det samme, som man har gjort i 2000
år. Her synger vi blandt andre ældre tiders sange og hører
fortællinger, som vore forfædre også hørte – måske sad
de endog i det samme kirkerum som os. Under gudstjenesten kan man mærke historiens vingesus.

Gudstjenestens nutid
Men man skulle også meget gerne kunne mærke suset
fra sin samtid. Fortællingerne skulle helst kunne fornemmes som relevante også for et moderne menneske. Den
relevans søger præsten almindeligvis at skabe gennem
prædiken og valget af salmer, som gerne skulle afspejle
både historien og nutiden, både noget kendt og noget
ukendt. Og tager man – hånden på hjertet – skade af at
kaste sig ud i at lære en ny sang, selvom den måske er
gammel? Ordene lukker somme tider op for en ny verden
af betydning.
At deltage i en gudstjeneste kræver, at man er nysgerrig
og åben efter at finde ud af, hvad der er på færde i kir-
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ken. At gå til gudstjeneste kræver, at man tør vove sig
ind i historien og traditionen og måske lære nye sider af
sig selv og sin tro og sin tvivl at kende.

4 hurtige om at sidde og stå
Men hvordan er de så – reglerne for at skulle stå og
sidde under en gudstjeneste?
1.
2.
3.
4.

Man står op, når der læses fra Bibelen.
Man står op under velsignelserne.
Man står op under Trosbekendelsen.
Man står op, når dåbsbørnene bæres ind,
og når de bæres ud.

De samme retningslinjer gælder for konfirmationer, bryllupper og begravelser. Til begravelser står man desuden
op, når der kastes jord på kisten.

Det er egentligt ikke svært at fornemme, hvornår man
skal sætte sig ned igen. For ordet ”amen” angiver, at
præsten er færdig med at sige noget, og så er det tid at
sætte sig ned. Amen betyder egentlig ”det står jeg ved”.
Kun efter ordene om nadverens indstiftelse giver det ikke
entydigt sig selv, at man gerne må sidde ned igen. Hvis
man ikke har lyst til at deltage i nadveren, er man velkommen til at sidde ned imens.
Skikken med at sidde ned og stå op findes i forskellige
varianter i forskellige kirkesamfund. Den skyldes, at man
viser sin respekt og æresfølelse overfor det, der netop
sker. Og det er altså ikke nogen katastrofe, hvis man
glemmer at rejse sig op. Det er tilladt at falde lidt i staver i kirken.
Det vigtigste er, at man går gladere ud efter en gudstjeneste, end man var, da man kom ind?
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MINIKONFIRMANDER
Så er vi nået til september, hvor vi igen venter
et mylder af minikonfirmander, og vi ser meget
frem til et efterår i selskab med elever fra
Skødstrup Skoles 3.A og 3.B.

FRA LEGESTUE
TIL ”AMMESTUE”
Som varslet i forrige nummer af Kirkebladet vil vi
– i første omgang frem til juleferien – i stedet for
Legestue tilbyde ”Ammestue” for de allermindste og
deres voksne. Dette tiltag er et forsøg på at tilgodese
forældre – også fædre! – på barsel, som måske har
tænkt, at deres børn har været lidt for små til at deltage i en legestue med børn til og med 3 år. Kom og
vær med til at sætte præg på ”Ammestuen”. Det er
gratis at deltage, og vi glæder os til at se jer!
Tilmelding er ikke nødvendig.

Minikonfirmander forår 2014

Tid og sted:
Torsdage fra kl. 10.00 – 12.00 i sognegården
fra og med den 4. september.
Program kan, fra slutningen af august, findes på:
www.skoedstrup-kirke.dk under ”Aktiviteter”.
Har du spørgsmål:
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Karen Holmgaard Nielsen på
karenholmgaard@gmail.com

LYST TIL BESØG? BESØGSVÆRT ELLER BESØGSVEN?
Skødstrup Sogns Besøgstjeneste koordineres af kirke- og kulturmedarbejder Karen Holmgaard Nielsen. Hun kan kontaktes på e-mail:
karenholmgaard@gmail.com. Du kan også ringe til Kirkekontoret på
tlf. nr.: 86 99 22 08, hvis du har lyst til at være en del af besøgstjenesten
– hvad enten du gerne tager imod besøg eller har lyst til at besøge andre.
Se endvidere: www.skoedstrup-kirke.dk
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SOGNEAFTEN
– ET AKTUELT FOREDRAG

FORSVAR
FOR SORG

HOBBITTEN
- UDE OG HJEMME
Ved højskolelærer Poul Abildgaard

Ved sognepræst Lise Trap

Tirsdag den 4. november kl. 19.00
Torsdag den 2. oktober kl. 19.30
Gennem de senere år er der kommet afgørende,
nye vinkler på, hvordan sorg forstås.
Sognepræst Lise Trap har skrevet bogen ”Sorg – den
dybeste ære glæden kan få”. Med udgangspunkt i
egne og andres erfaringer vil Lise Trap fortælle om
sorg.
Hvad ved vi i dag om, hvordan mennesker lever
med store sorger, hvorfor skal sorg ikke nødvendigvis overstås, og hvordan kan omgivelserne støtte
den langsomme og svære proces, det kan være for
en sørgende at nå frem til at leve et godt liv med
mange glæder samtidig med, at man lever med den
dybeste sorg?

Et eventyr for både voksne og unge. Forhistorien
til Ringenes Herre hedder Hobbitten og handler
om, hvordan hobbitten Bilbo tilfældigt finder
Herskerringen, mens han er på eventyr med 13
dværge, der skal besejre en mægtig drage. Det
er et spændende og dramatisk eventyr med
trolde, dværge, elvere, troldmænd og orker.
Det er et eventyr om, hvordan modet og tapperheden vågner i selv den feje og bekymrede af
os, når vi møder det onde. Det er en fortælling
om fællesskab og venskab, men samtidig en
fortælling, der formår at rumme de smertefulde og sørgelige oplevelser, der møder os alle.
Kort sagt en fortælling, der vil henrykke både
børn og voksne. Der forventes et stort fremmøde af konfirmander.

Der er gratis adgang til arrangementer i Sognegården.
Til sogneaftener betales 30 kr. for kaffen, som går til Menighedsplejen.

8

Skødstrup Kirkeblad

 Menighedsråd  Præsterne  Kirke- og kulturmedarbejder  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

KINESISK MARIMBA I KIRKEN

To marimbavirtuoser – kinesiske Xizi Wang og danske Kai Stensgaard – spiller marimbakoncert i kirken tirsdag
den 23. september 2014 kl. 19.30.
Koncerten byder på Xizi Wangs virtuose marimbaspil i duet med Kai Stensgaard. De spiller musik for marimba og
arrangementer af traditionel kinesisk musik. Undervejs i koncerten fortæller de om musikken og om den smukke kinesiske traditionelle folkemusik. De spiller også arrangementer for marimba og aluphone, et nyt dansk slagtøjsinstrument.
Kai Stensgaard viser også sin nye 6 kølle-marimbateknik, en teknik der har bragt ham til mange af verdens lande for
at give masterclasses. Der er gratis adgang til koncerten.

BØRNEGUDSTJENESTE
Onsdag den 11. september kl. 17.00
Onsdag den 13. november kl. 17.00

NOAS ARK I AARHUS
Bassin 2, Nordhavnsgade 10-12
Fra den 14. august til den 11. september
Det første flydende museumsskib i Europa
med bibelske historier. 70 meter langt, 13
meter højt og 10 meter bredt på 4 etager.
”Vi har skabt en forlystelse, som henvender
sig til alle. Der er noget for både børn og voksne, og det er ganske enkelt et kunstværk i stor
skala,” siger Aad Peters til Jyllands-Posten.

For børn i førskolealderen med deres familier. Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken. Vi skal høre om
nogle af de mange spændende personer fra Det gamle
Testamente. Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegården. Det er gratis at spise med.
Hvis I har mulighed for at tilmelde jer før kl. 12.00 dagen
før gudstjenesten, vil det være en stor hjælp for dem, der
skal lave maden.
Tilmelding kan ske på tlf.: 86 99 22 08 eller på
mail: skoedstrup.sogn@km.dk
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

DANSK SKIBSFART
I 1950’ERNE
Ved Jens Bruun-Madsen.

DEN STORE KRIG
Ved historiker og sognepræst Morten Skovsted

Tirsdag den 30. september kl. 14.00
Tirsdag den 28. oktober kl. 14.00
Fortællinger fra en spændende tid i dansk
søfart og fra Jens Bruun-Madsens tidligste
erhvervserfaring på havet. Historier fra dansk
skibsfart, som for mange af os ofte er et ”lukket land”.

LUCIAOPTOG
Tirsdag den 25. november kl. 14.00
Ved Skødstrup Kirkes Pigekor.
Koret synger under ledelse af
organist Torben Holm Christensen

1. verdenskrig begyndte for 100 år siden.
Krigens gru blev oplevet af de mange soldater
i skyttegravene og ved fronten. En af disse soldater var foredragsholderens oldefar, Jørgen
Eriksen, der var frimenighedspræst for det
danske mindretal på Als. Han var dansksindet,
men boede i det Sønderjylland, der var indlemmet i det tyske rige efter krigen i 1864.
Derfor blev han sendt i krig for det Tyskland,
der ikke var hans; først til Østfronten, hvor
han deltog i den tyske offensiv ind i Polen
og Rusland i efteråret 1914. Han blev såret
og sendt hjem men siden sendt af sted igen,
denne gang til Verdun ved den frygtede
Vestfront.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
En god tradition

Søndag den 26. oktober kl. 11.00
BUSK-familiegudstjenesteved Erik Søndergård.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Skødstrup Kirkes Pigekor og FDF’erne medvirker, og vi arbejder på at
få et rock-band fra Skødstrup Skole til også at være med!
Hold øje med plakater og med annoncer i 8541.
Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården.
Tilmelding til frokost senest onsdag den 22. oktober kl. 12.00 på
e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk eller tlf.nr.: 86 99 22 08.

HØST
GUDS
TJEN
ESTE

Søndag den 21. september kl. 10.00
Skødstrup Kirkes Pigekor medvirker.
Kirken er smukt pyntet med årets høst.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken.
Vel mødt!
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KIRKENS
SOMMERUDFLUGT

Sct. Hans dag kørte bussen på tur til ukendt udflugtsmål.
Det viste sig, at vi skulle køre ud og se på Djursland.
Vejret var fint, selvom det så truende ud, da vi kørte. Der
kom kun en enkelt byge på vejen hjem. Vi kørte helt op
til Bønnerup Strand via Thorsager, hvor vi fik et fint kig
på rundkirken. I Bønnerup fik vi kaffe på Den Blå Kutter.
Der var lidt gisninger i bussen, om det nu var en kutter,
vi skulle ud og have kaffe på. Men så eksotisk var det
ikke, det var bare en restaurant, hvor kaffen og lagkagen var rigtig god. Fra Bønnerup kørte vi mod Ryomgård,
og medens vi kørte, fortalte Erik og Marie om det, vi så
undervejs, og vi blev lidt klogere, end da vi kørte hjemmefra.

I Ryomgård kørte vi til Marie Magdalene, hvor tidligere
sognepræst og provst Helge Qvist Frandsen tog imod os
og fortalte om kirken, dens historie og dens udsmykning
og det uartige kalkmaleri i midterhvælvingen, som har
været kalket over til midten af 1900-tallet. Man var simpelt hen forarget. Billedet er især synligt for præsten,
når han står på prædikestolen.
Fra Marie Magdalene kørte vi hjem gennem det smukke
sommerlandskab.
Stor tak for en dejlig tur.
Af Jane Enna
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KIRKEFILMKLUB
– GODE OG UFORGLEMMELIGE FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR
Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.00

Tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00

NOAH

KARTELLET
Filmen følger den bibelske historie
om Noah tæt.
I et drømmesyn ser Noah, hvordan
Gud straffer menneskeheden ved
at lade verden gå under i en apokalyptisk syndflod.

I en verden hærget af menneskelig synd bliver Noah nu givet en guddommelig mission:
han skal bygge en ark for at redde alle skabninger fra den
kommende oversvømmelse.

Efter en karriere i udlandet vender Lars Halbo sammen
med sin familie tilbage til Danmark og overtager familiefirmaet Halbo El & VVS.

USA 2014. T. o. 15. Varighed 138 minutter.
Da han underbyder nogle større entreprenørvirksomheder i en række kommunale udbudsrunder og nægter at
indgå i deres ulovlige prisaftaler, kommer både han, firmaet og hans familie hurtigt under et voldsomt, mafialignende pres fra de store selskaber.
Alle film vises i Kom-Bi, Nyvej 3,
Hornslet, kl. 19.00 – Billetter afhentes
og betales i biografen. Bestilling
på tlf. tlf. 86 99 42 65, hjemmeside
www.kombi.dk.
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne Erik Søndergård, Skødstrup,
og Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.
Vel mødt til endnu en Kirkefilmklubsæson med tankevækkende, smukke
og store film.
Kirkefilmklubben er et samarbejde
mellem Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn
– og naturligvis biografen Kom-Bi.

Den unge entreprenør havner i et nærmest uløseligt
dilemma; skal han gå med og få fred og økonomisk tryghed – eller tage kampen op og risikere alt?
Filmen er baseret på sandfærdige hændelser om en
ihærdig iværksætters kamp mod en korrumperet overmagt med hele sit eksistensgrundlag som indsats. Det er
et nutidigt drama, der stiller skarpt på moral, etik og korruption i toppen af dansk erhvervsliv, og det er samtidig
en menneskelig skildring af en idealist og hans familie,
der kommer til at betale dyrt for sin modstand mod det
ulovlige kartel.
Danmark 2013. Fr. u. 07. Varighed 100 minutter.
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Find 27 person- og stednavne fra både Det Gamle og Det Nye Testamente.
(lodret, vandret, diagonalt, nedefra og oppefra)
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Der trækkes lod om to biografbilletter blandt dem, der har fundet flest navne.
Send din løsning inden den 1. oktober til:
Skødstrup Kirke, Sognegården, Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup

P
E
R
Z
I
A
B
L
N
O
I
Z

J
E
R
I
K
O
S
Y
S
I
A
T

K
K
X
L
A
U
F
E
V
B
B
H

P
P
A
U
L
U
S
F
E
S
O
J

Af Birgit Furholm

Navn: _____________________________
Adresse: ___________________________
Tlf./e-mail: __________________________

Løsning fra forrige nummers opgave
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KIRKESTAFET
Syv sogne i Aarhus Nordre provsti. Syv tirsdage i sensommeren 2014.
Hør historier om kirkerne.
ELSTED KIRKE
Tirsdag den 9. september kl. 19.30
ELEV KIRKE
Tirsdag den 16. september kl. 19.30
SKÆRING KIRKE
Tirsdag den 23. september kl. 19.30
LYSTRUP KIRKE
Tirsdag den 30. september kl. 19.30
SKØDSTRUP KIRKE
Tirsdag den 7. oktober kl. 19.30
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SOGNEKALENDEREN
September
Onsdag den 10. september kl. 17.00: Børnegudstjeneste se omtale
Onsdag den 17. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården

ALLEHELGENS DAG

Søndag den 21. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste

se omtale

Tirsdag den 23. september kl. 19.30: Koncert i kirken

se omtale

Tirsdag den 30. september kl. 14.00: Hverdagsgudstjeneste og
underholdning
se omtale

Oktober
Torsdag den 2. oktober

kl. 19.30: Sogneaften i sognegården
se omtale

Tirsdag den 21. oktober

kl. 19.00: Noah, Kom-bi Hornslet
se omtale

Gudstjeneste
Søndag
den 2. november kl. 10.00
Allehelgens dag mindes vi vores
døde, hvilket gudstjenesten vil
bære præg af i salmer, tekster
og prædiken. Vi kan hver især
mindes dem, vi har taget afsked
med. Sognepræst Marie Ørgaard
afholder gudstjenesten.
Skødstrup Kirkes Voksenkor medvirker under ledelse af organist Torben
Holm Christensen.
Efter gudstjenesten er der kaffe
i våbenhuset.

Onsdag den 22. oktober

kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag den 26. oktober

kl. 11.00: BUSK-familiegudstjeneste
se omtale

Tirsdag den 28. oktober

kl. 14.00: Hverdagsgudstjeneste og
se omtale
underholdning

November
Tirsdag den 4. november

kl. 19.00: Sogneaften i sognegården
se omtale

Tirsdag den 11. november kl. 19.00: Kartellet, Kom-bi, Hornslet
se omtale
Onsdag den 12. november kl. 17.00: Børnegudstjeneste se omtale
Onsdag den 19. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 25. november kl. 14.00: Hverdagsgudstjeneste og
se omtale
underholdning

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER
for efterladte
– samvær med ligestillede

Søndag den 2. november

Grupperne mødes 2-3 timer hver anden uge, typisk sen eftermiddag.
Grupperne ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig
til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling,
men om ”hjælp til selvhjælp”. Tilbuddet er gratis og åbent for alle,
der har mistet én af sine nære.

Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.

Hent flere oplysninger på tlf.nr.: 24 81 58 17 – eller på:
www.folkekirkesamvirket.dk

KIRKEKAFFE
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO,
VÆRDIER OG KULTUR

Det er også muligt at følge
gudstjenesten fra våbenhuset,
hvor der er installeret højttaler.

September

Oktober

Søndag d. 7. 12. s. e. trin.
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 12,31-42
Onsdag d. 10. Børnegudstjeneste

November

Søndag d. 5. 16. s. e. trin.

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Joh. 11,19-45

Matt. 5,13-16

Søndag d. 12. 17. s. e. trin.

kl. 17.00 Erik Søndergård

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Se omtale

Mark. 2,14-22

Søndag d. 14. 13. s. e. trin.

Søndag d. 19. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 10.00 Erik Søndergård

Matt. 20,20-28

Joh. 15,1-11

Søndag d. 21. Høstgudstjeneste

Søndag d. 26. BUSK-familiegudstj.

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 11.00 Erik Søndergård

Se omtale

Se omtale

Søndag d. 28. 15. s. e. trin.

Tirsdag d. 28. Hverdagsgudstjeneste

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 14.00 Marie Ørgaard

Luk. 10,38-42

Se omtale

Tirsdag d. 30 Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale

Søndag d. 2. Allehelgens dag

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Kirkekaffe
Søndag d. 9. 21. s. e. trin.
kl.10.00 Erik Søndergård
Luk. 13,1-9
Onsdag d. 12. Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Marie Ørgaard
Se omtale
Søndag d. 16. 22. s. e. trinitatis
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 18,1-14
Søndag d. 23. Sidste s. i kirkeåret
kl. 10.00 Erik Søndergård
Mark 11,25-30
Tirsdag d. 25. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 30. 1. s. i advent
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Matt. 21,1-9

