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Skødstrup Kirkeblad
FORSIDEMOTIV:

 INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvis jeg står / alene i sneen / blir det klart / at jeg er et ur
/ hvordan skulle evighed / ellers finde rundt?
Inger Christensen, Lys (1962)



Mennesket er en del af naturen og et væsen med ånd, der tænker om sig selv.
Mennesket rummer både den afmålte tid og den ubegrænsede tid – evigheden!






HER BOR DE
Sognepræst (kbf)


Erik Søndergård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup
tlf. 29 24 68 06. Træffes efter aftale.
E-mail: esoe@km.dk
Sognepræst


Marie Ørgaard, Svendsgade 3, 8260 Viby J
tlf. 51 50 51 80. Træffes efter aftale.
E-mail: mo@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder


Karen Holmgaard Nielsen, Engskovvej 24A, 8541 Skødstrup,
tlf. 51 31 73 18.
E-mail: karenholmgaard@gmail.com
Kirkekontoret


Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 22 08, fax 86 99 12 51.
Kordegn Hanne-Marie Sveigaard.
Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,
torsdag tillige kl. 15.30-18.00.
E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk
Organist


Torben Holm Christensen, Rødegevej 1, 8541 Skødstrup,
tlf. 86 99 37 28.
Graverkontoret på kirkegården


Tlf. 21 41 42 73. Graveren træffes man.-fre. på kirkegården
kl. 10.00-11.00 og på kontoret kl. 11.00-12.00, lørdag efter aftale.
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Kirkelige handlinger
Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:
Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,
ind-/udmeldelse af folkekirken og
begravelse/bisættelse.

Kirkebilen
Til alle gudstjenester og til
menighedsrådets arrangementer
i Sognegården og i Kirken kan der
bestilles kirkebil til gangbesværede.
Dette skal ske til kirkekontoret
på tlf. 86 99 22 08 senest dagen
før inden kl. 13.00.
– Lørdag dog til Hornslet Taxa
v. Benny Friis, tlf. 86 99 54 00.

Graver / gravermedhjælper


Carsten Lund Jensen, Engskovbakken 140, 8541 Skødstrup
tlf.: 25 32 81 01. E-mail: skoedstrup-kirkegaard@mail.dk


Per Thaudal, Kollerupvej 22, 8930 Randers NØ,
tlf.: 29 12 11 88.

Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)


Gitte Svenningsen


Birgit Furholm


Gunhild Langballe


Marie Ørgaard


Karen Holmgaard Nielsen


Kirketjener / kirketjenermedhjælper


Sognegården, tlf. 86 99 04 19.
Gitte Smærup mobiltlf: 21 41 48 36 / 21 77 05 52.


Ditte Marinaro

Grafisk Produktion
WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg
Tlf. 8627 5499.
E-mail: skoedstrup.sogn@werk.dk

Skødstrup Kirkes hjemmeside: www.skoedstrup-kirke.dk

Deadline næste nr: 1. februar
Udkommer:
1. marts
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NYT ANSIGT
I SKØDSTRUP KIRKE

NYT INVENTAR
I SOGNEGÅRDEN

I sidste nummer af kirkebladet skrev vi, at Skødstrup
Sogn på baggrund af det stigende antal tilflyttere til
Skødstrup-/Løgtenområdet og den deraf naturlige stigning i kirkelige aktiviteter havde anmodet Aarhus Nordre
Provsti og Århus Stift om medfinansiering til en deltidspræst i Skødstrup Sogn, og at vi håbede på snarligt
grønt lys fra provstiet til at indlede en regulær ansættelsesproces.

Gamle kendinge og brugere af sognegården har igennem
de sidste mange år kunnet nyde synet af de orange træstole i sognegårdens lokaler. Det kan betale sig at købe
god kvalitet, og det gjorde menighedsrådet også i sin tid,
da man investerede i borde og stole til sognegården. Dog
har alting sin begrænsning, og uden at sige noget ufordelagtigt om inventaret i lokalerne, må man vel erkende, at tiden er løbet fra møblementet – ikke mindst, når
man tænker på, hvor mange gange møblementet flyttes
i dagens løb, og hvor tungt og uhandy det er, når man
sammenligner med moderne møbler og borde, som både
kan stables og rulles på en smartere måde, hvilket letter alle former for flytning af inventaret og ikke mindst
rengøring efter arrangementer i sognegården. Derfor er
vi nu utroligt glade for, at økonomien har gjort det muligt
at investere i nye, tidssvarende borde og stole til sognegården. Vi glæder os utroligt til midt i november at kunne
fylde lokalerne med lette og mere tidssvarende inventar.

Det blev et ja til, at vi kunne annoncere efter egnede kandidater til en deltidsstilling i Skødstrup. Så langt så godt.
I skrivende stund er menighedsrådet i fuld gang med at
høre de personer, der er valgt ud fra ansøgerfeltet, prøveprædike, således at vi kan sikre os, at vi får den rette
person til sognet, og den rette person, der kan indgå i
samarbejdet med det øvrige personale ved Skødstrup
Kirke – her tænker jeg ikke mindst på samarbejdet med
de to præster, Marie Ørgaard og Erik Søndergård, som
godt kunne bruge lidt ekstra hjælp i det efterhånden
store sogn, som Skødstrup er blevet.

Kig forbi og se, hvor flot det er blevet.
På menighedsrådets vegne

Vi glæder os til at byde en ny præst velkommen i starten af 2015.

Birgit Svenningsen (formand)

INDSÆTTELSE AF NY PRÆST
Søndag den 4. januar kl 14.00
Du kan møde vores nye præst, når vi holder indsættelse for
Susanne Kristensen. Kom og byd hende velkommen her i vores
kirke, hvor hun også skal være jeres præst! Provst Esben
Thusgård holder indsættelsestalen, hvorefter Susanne Kristensen
overtager gudstjenesten og holder prædikenen.
Efter gudstjenesten er der festlig reception i sognegården.
Alle er velkomne!
Menighedsrådet
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MED LIVET
I HÅNDEN
I mange år boede Knud Ejlar Løgstrup i Skødstrup indtil chokoladefabrikken Carletti købte familiens hus.
Ligsom Carlettis cholkolade er blevet en daglig vare,
så er Løgstrups tanker også blevet en del af det daglige liv i mange sammenhænge. For eksempel anvendes Løgstrups tanker og udtryk i vores sundhedssektor.
Løgstrup tog nemlig udgangspunkt i det menneskelige
liv. Det handler om eksistensen, og ikke om fjerne tankekonstruktioner.Han skrev om vores etiske liv med hinanden med det krav, at vi hver især tager det ansvar på os,
som allerede ligger i livet selv. Hans tanker er livsnære
og genkendelige, og han blev en af vores største danske
tænkere. Egentlig var der ikke nogen, der havde forventet, at han ville skrive en bestseller, men det blev Den
etiske fordring fra 1956, hvor han viste, at menneskers
liv med hinanden udspringer af samtalen, tilliden, ansvaret og fordringen.

Samtalen
I samtalen vover vi os frem. Når vi åbner munden er det
en selvudlevering. Kommunikationen mellem os ”består
altid i at vove sig frem for at blive imødekommet.” I en
god samtale er der en ligeværdighed, ikke fordi man
behøver at ligne hinanden, men fordi man vil høre, hvad
hinanden siger og tage godt imod det.
Når vi vover os frem i samtalen, så er vi under den
andens magt. Vi bestemmer nemlig ikke, om vi bliver taget imod, eller om vi bliver ignoreret, grint af
eller afvist. Den andens reaktion står ikke i vor magt.
Allerede i samtalen med hinanden ligger en holdning,
som har med livet at gøre. Vil vi tage den anden alvor-

Af sognepræst Erik Søndergård

ligt? Fordringen ligger i livet i den kendsgerning, at vi
er hinandens verden. Vil vi så være hinandens verden
gennem den åbenhed, vi kan tale med hinanden i? Har vi
tillid til, at vi vil hinanden det godt?

Tilliden
Det hører vores menneskeliv til, at vi normalt mødes i en
naturlig tillid til hinanden. At vise tillid betyder at udlevere sig selv for at blive imødekommet, og bliver vi ikke
mødt, bliver vores forventning skuffet.
Skuffelsen giver en konflikt, selv om ingen har gjort
noget galt. Vi lever i en gensidig afhængighed, men ved
ikke nødvendigvis, hvad hinanden tænker og forventer.
Fordringen er tavs. Vi må selv afkode de situationer, vi
står i, og de mennesker, vi står overfor, for at opdage,
hvad der fordres af os.
Ofte opdager vi slet ikke, når tilliden brydes. Ofte ”slipper vi ikke os selv løs i tilliden”, for erfaringen af ikke
at blive mødt og modtaget får ofte tilliden til at slå om
i mistro.
Anderledes er det med børn. Barnet nærer tillid uden
forbehold, og det kan ikke gemme sig bag de samme
facader som voksne. Møder barnet ikke kærlighed, tilintetgøres dets tillid og livsmuligheder. Der ligger et
ansvar i at være menneske, og et stort ansvar i at have
med børn at gøre.

Ansvaret
”Ansvaret for den anden kan aldrig bestå i at overtage
hans eget ansvar.” Det er den enkelte selv, der skal se
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at komme på det rene med, hvad fordringen går ud på
og bruge hele sin indsigt, fantasi og forståelse på det.
Hvert menneske har sit ansvar, og derfor er det upassende at møde den anden i en fuldkommenhedsmani for at
lave det om. Vi har ikke den andens vilje i vores hånd, og
vi skal heller ikke lægge hånd på andres liv.
At møde den anden med en ideologi, som man venter
sig alles frelse af, bliver uundgåeligt et overgreb. Hvor
ideologier hærger, der knægtes menneskets frihed i misforstået skråsikkerhed!
Den etiske fordring i livet er radikal, og den er op til dig,
for ingen har ret til at stille fordringen som et krav.
Det gælder altså ikke om at gennemtvinge en forbitret vilje til fuldkommenhed og gøre sig til herre over
den andens reaktioner. Men ansvaret ligger i at få den
andens blik til at runde en vid horisont og hjælpe den
anden til at åbne øjnene for verden, livet og mulighederne.

Fordringen
Det etiske krav, som Løgstrup finder i livet selv, formulerer han i det berømte citat: ”Den enkelte har aldrig med
et andet menneske at gøre uden at han holder noget af
dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller

som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men
det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller
ej.”Citatet er en omformulering af den gyldne regel fra
Det Nye Testamente; gør mod andre, hvad du vil, at de
skal gøre mod dig!
At fordringen findes i den kristne forkyndelse gør den
ikke mindre almen eller specielt kristen. Den er en holdning til det andet menneske.
Løgstrup viser, at det menneskelige findes i kristendommens forkyndelse. Forkyndelsen svarer til noget væsentligt i vores tilværelse, så ”tro uden forståelse er ikke tro,
men tvang.” Troen er ikke blind, men handler om livet.
Vi er hinandens verden og hinandens skæbne. Det kan
for eksempel stå til et menneske, om dets ægtefælles
liv lykkes eller ej.
”For vor sjælefreds skyld er det heldigt, at vi ikke har
anelse om, hvad vi har haft af andre menneskers livsmod
eller livslede, oprigtighed eller falskhed i vor hånd, ved
hvad vi var og sagde og gjorde i vort forhold til dem, men
at det er skjult.”
Løgstrup pointerede, at det er en gave at være til, et
ansvar at leve og en tillidssag at have noget af det andet
menneskes liv i sin hånd!
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KVARTETTEN DANSKE RØR

Søndag den 1. februar kl. 16.00 er der koncert
i kirken med Kvartetten Danske Rør
Kvartetten består af Birgitte Lindum, obo; Anders Havshøj, klarinet; Per Egholm,
saxofon og Gabriella Bergman, fagot. Denne form for rørkvartet er muligvis ligeså
sjælden, som den er køn: i hele Nordeuropa mener Danske Rør at være den eneste. De fire musikere fandt sammen for godt 20 år siden. Det er blevet til mange
koncerter i ind- og udland. De 3 af musikerne spiller i de store symfoniorkestre,
mens Per Egholm arbejder på musikskole – og desuden er organist i Tuse Kirke.
Ved koncerten vil de spille musik af bl.a. Bach og Grieg.
Der er gratis adgang til koncerten.

NYT ! NYT ! NYT !
MUSIK I MØRKET
Mandag den 2. februar kl.19.00 vil kirken kun
være oplyst af levende lys. Kirkens Voksenkor vil
synge musik til eftertanke, og arrangementet vil
vare ca. 30 min. Dette er et nyt tiltag ved kirken,
og det vil gentage sig i den mørke tid frem til forårets komme.
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SOGNEAFTEN – ET AKTUELT FOREDRAG
SKØDSTRUPDRENG OG
AARHUSBORGMESTER

Ved borgmester Jacob Bundsgaard
Tirsdag den 20. januar. kl. 19.30
Jacob Bundsgaard voksede op i Skødstrup, gik på Skødstrup
Skole og var på udveksling i USA. Jacob tog sin uddannelse
på Aarhus Universitet og har længe været politisk aktiv ud fra
værdier som handling og omsorg, tryghed og drømme.
Der er gratis adgang til sogneaftenerne.

Der er gratis adgang til arrangementer i sognegården.
Til sogneaftener betales 30 kr. for kaffen,
som går til Menighedsplejen.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

POESI
OG TRO

LATINERKVARTERET
Ved Leif Dehnits

Ved Tove Jacobsen

Tirsdag den 24. februar kl. 14.00
Tirsdag den 27. januar kl. 14.00
Tove Kristiane Jacobsen vil fortælle om sin digtsamling ”Min kære Gud”, som udkom i slutningen af 2012.
Tove har ikke altid troet på Gud, så hun vil fortælle, hvordan det gik til, at kristendommen
pludselig blev nærværende og efterfølgende fik
en stor plads i hendes liv.

Tag med på en historisk byvandring i Latinerkvarteret i Aarhus.
Leif Dehnits fortæller om det FOR
aarhusianske
latiJULEGUDSTJENESTER
BØRN
nerkvarter, om butikker, ejendomme, og virksomheder.
Leif Dehnits er bibliotekar og tidligere leder af
Lokalhistorie i Hovedbiblioteket.
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GUDSTJENESTER I JUL OG NYTÅR
Julegudstjenester for alle børn under skolealderen.
Kom og hjælp præsten med at genfortælle juleevangeliet. Gudstjenesten varer en halv time, hvorefter
der er saft og kage i sognegården.

Tirsdag den 16. december kl. 10.00
Onsdag den 17. december kl. 10.00
Torsdag den 18. december kl. 10.00

Tilmelding af større grupper senest
søndag den 14. december kl. 13.00
på tlf.: 86 99 22 08.
Marie Ørgaard og Erik Søndergård

JULEGUDSTJENESTER

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Onsdag den 24. december kl. 12.45,
kl. 14.00, kl. 15.15 og kl. 16.30.

Onsdag den 31. december kl. 14.00

Velkommen til julegudstjeneste.
Der er parkeringspladser ved kirke, sognegård og
Grenåvej.
Det er også muligt at parkere langs kirkegården.
Vi håber, at trafikken vil glide
ubesværet. Bor du i nærheden, kan
det være en fordel at gå til kirken.
Menighedsråd, præster og øvrige
ansatte ser frem til en festlig jul i
Skødstrup Kirke.

Nytårssalmer og nytårsprædiken i kirken.
Menighedsrådet byder på champagne og kage efter
gudstjenesten.

2015
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KIRKEFILMKLUB
– GODE OG UFORGLEMMELIGE FILM OM MENNESKELIVETS VILKÅR

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 19.00

NICEVILLE
USA. 60’ernes Mississippi. Den
nye racelov er netop blevet indført.
Adskillelsen mellem hvide og sorte
er pludselig ikke længere lovlig. Ku
Klux Klan hærger, og sorte lever i
skræk og rædsel.
Så meget desto mere fantastisk – og modigt – er det da
også, da den sorte tjenestepige Aibileen indvilger i at
fortælle sin historie til miss Skeeter, en ung hvid kvinde, der aldrig har forstået, hvorfor hendes egen elskede
”mammy” forsvandt ud af hendes liv.
Skeeter har sat sig for at beskrive tilværelsen for en
række sorte tjenestepiger. Aibileen er den første …
– Men det er ikke nok med kun én stemme. Langsomt,
møjsommeligt – og i dybeste hemmelighed – lykkes det
at rekruttere andre kvinder og få dem til at fortælle deres
historie med livet som indsats.
USA 2010.
Fr. u. 07.
Varighed 137 minutter.

Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.00

WHAT
RICHARD DID
”What Richard Did” følger Richard
i sommeren mellem hans afslutning
på sin skolegang og hans kommende start på universitetet.
Som privilegeret teenager er Richard en talentfuld atlet
og ubestridt alfa-han i sin omgangskreds.
Han forelsker sig, og alting er godt – lige indtil en skæbnesvanger sommernat, hvor Richard begår en katastrofal
handling, der kaster en sort skygge over ham og de mennesker, som betyder mest for ham.
Irland 2012.
T. o. 11.
Varighed 88 minutter.

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 Kirkefilmklub-sæson med
tankevækkende, smukke og store film.
Kirkefilmklubben er et samarbejde mellem
Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn – og naturligvis
biografen Kom-Bi.
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MINIKONFIRMANDER

KONFIRMANDKLUB

Lige om lidt må vi desværre sige farvel til
efterårets minikonfirmander fra Skødstrup
Skoles 3.A og 3.B. Det har været et forrygende efterår! Heldigvis kan vi glæde os
til et nyt rykind til februar, når elever fra
3.C og 3.D indtager sognegården.

I løbet af efteråret og vinteren arrangerer vi konfirmandaftener følgende tirsdage fra kl. 19.00-21.00 i
sognegården:
Tirsdag den 28. oktober
Tirsdag den 9. december
Tirsdag den 13. januar
Tirsdag den 3. marts
I januar kan konfirmanderne se frem til vores traditionsrige, gysfremkaldende natløb – hvis de tør udfordre sig selv en mørk og stormfuld nat …

”AMMESTUE” I SOGNEGÅRDEN

Minikonfirmander efterår 2014

For de allermindste og deres forældre – også fædre!
– på barsel. Vores nye initiativ er blevet godt modtaget,
og vi mødes igen efter juleferien.
Første gang torsdag den 8. januar.
Det er gratis at deltage, og vi glæder os til at se jer!
Tilmelding er ikke nødvendig.
Tid og sted: Torsdage fra kl. 10.00-12.00
i sognegården (juleferie i december).
Program kan 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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DÅBSTRÆF – KIRKE FOR DE YNGSTE
Søndag den 25. januar kl. 13.00
Dåbstræf for alle børn, der blev døbt i 2009.
Ved en kort gudstjeneste i småbørnshøjde giver vi
de små jubilarer en indføring i, hvad der sker i kirken.
Vi vil også gerne vise børnene døbefonten,
hvor de blev døbt for omkring 5 år siden.
Præsterne Marie Ørgaard og Erik Søndergård

BØRNEGUDSTJENSTER
I FORÅRET 2015
Med efterfølgende spisning
Første onsdag i måneden kl. 17-19 i Skødstrup Kirke
7. januar ved Marie Ørgaard
Emnet er: Den barmhjertige samaritaner
4. februar ved Erik Søndergård
Emnet er: Vandringen på søen
4. marts ved Susanne Kristensen
Emnet er: Den gode hyrde
8. april ved Marie Ørgaard
Emnet er: Påske
6. maj ved Erik Søndergård
Emnet er: Kongesønnens bryllup

Husk tilmelding altid senest søndagen før på sms til Gitte Smærup og
Ditte Marinaro, der laver maden. Tlf.: 21 41 48 36
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LUTHERS NØGLE I TODBJERG

LØGTEN FDF

Lugten af røg fra smedjen og de mange bål lå over marken ved Todbjerg Kirke. Både tiggere og pestramte, sangere og gøglere, djævle og præster kæmpede på en grå
efterårsdag i oktober om konfirmandernes opmærksomhed. På rejse tilbage i middelalderens afslutning deltog
850 konfirmander samt 150 præster og frivillige i et rollespil om reformationen.

Løgten FDF deltog ved BUSK gudstjenesten i oktober.
Vi havde pyntet kirken op med øjne i alle afskygninger.
Der var øjne på stilke, tallerken-øjne og ske-øjne, kun
fantasien havde sat grænser ...
Ved møderne op til gudstjenesten havde vi lavet øjne
og snakket om, hvad øjne symboliserer. Børnene var rigtig gode til at finde på, hvad øjne kunne symbolisere.
For eksempel at vi holder øje med hinanden, vi får øje
på hinanden, og at Gud holder øje med os. Vi fik også
snakket om, at øjnene er ”sjælens spejl”, hvor man kan
se, om man er glad, sur, ked af det eller bange.
Skulle du have lyst til at være med i FDF, så holder vi
møde hver torsdag i Stærekassen, Engskovvej 1
0.-2. klasse 17.30-19.00
2. klasse og opefter 18.00-20.00
Er du voksen og har lyst til at give en hånd med til
møderne, så er du meget velkommen til at kontakte
vores kredsleder Dorte Persson på mobilnr.: 26672119.

TALOPGAVE
Sæt tallene fra 1 til 10 ind i felterne så summen bliver
den samme både lodret, vandret og diagonalt.
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Af Birgit Furholm

Vinder af konkurrencen i sidste kirkeblad:
Find 27 person-og stednavne fra både Det Gamle
og Det Nye Testamente, er Louise Gundel.
Præmien, to biografbilletter, er tilsendt.
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JULEKONCERT MED SKØDSTRUP LØGTEN KORET
Mandag den 1. december kl. 19.00

Koret synger i Skødstrup Kirke. Efter koncerten er der
fællessang og kaffe i sognegården. Kaffen koster 20 kr.
Koret synger bl.a. Julebudet, Barn Jesus, Joy to the
World og God rest you merry gentlemen. Koret synger
under ledelse af Christian K. Lorentzen.

FASTELAVN
Søndag den 15. februar kl. 13.00
Kom gerne udklædt.
Slå katten af tønden.
Vi får kaffe, saftevand og fastlavnsboller
ns
i
sognegården
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JULEHJÆLP

SOGNEKALENDEREN
November
Søndag den 30. november kl. 16.00: Julekoncert med Skødstrup Kirkes kor – se omtale

Der kan i år, som tidligere
år, søges om hjælp til
jul hos Skødstrup Sogns
Menighedspleje, Kirkepladsen
2A, 8541 Skødstrup.

December
Onsdag den 3. december kl. 18.00: Menighedsrådsmøde i sognegården
Tirsdag den 9. december kl. 19.00: Konfirmandklub
Tirsdag den 9. december kl. 19.00: Kirkefilmklub i Kom-Bi, Hornslet – se omtale
Tirsdag den 16. december kl. 10.00: Børne-julegudstjeneste – se omtale

Du skal oplyse antal børn og
voksne, der er i familien.
Julehjælp kan søges af beboere
i sognet, der er medlem
af Folkekirken.

Onsdag den 17. december kl. 10.00: Børne-julegudstjeneste – se omtale
Torsdag den 18. december kl. 10.00: Børne-julegudstjeneste – se omtale
Onsdag den 24. december kl. 12.45: Gudstjeneste ved Marie Ørgaard – se omtale
Onsdag den 24. december kl. 14.00: Gudstjeneste ved Marie Ørgaard – se omtale
Onsdag den 24. december kl. 15.15: Gudstjeneste ved Erik Søndergård – se omtale
Onsdag den 24. december kl. 16.30: Gudstjeneste ved Erik Søndergård – se omtale

Sidste ansøgningsfrist er tirsdag
den 9. december kl. 13.00.
Ansøgningen bedes mærket
”Julehjælp”.

Onsdag den 31. december kl. 14.00: Gudstjeneste ved Erik Søndergård – se omtale

Januar
Søndag den 4. januar kl. 14.00: Insættelse af ny præst
Tirsdag den 13. januar kl. 19.00: Konfirmandklub
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30: Sogneaften – se omtale

Skødstrup Menighedsråd

Onsdag den 21. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i sognegården
Søndag den 25. januar kl. 13.00: Dåbstræf ved Marie Ørgaard – se omtale

Februar
Tirsdag den 3. februar kl. 19.00: Kirkefilmklub i Kom-Bi, Hornslet – se omtale
Søndag den 15. februar kl. 13.00: Fastelavnsgudstjeneste for hele familien – se omtale
Søndag den 22. februar kl. 10.00: Gudstjeneste og kirkekaffe – se omtale

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER
for efterladte
– samvær med ligestillede

KIRKEKAFFE
Søndag den 22. februar
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
småkager og hygge i våbenhuset.

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

December
Søndag d. 7.

2. s. i advent

Onsdag d. 24. Juleaften

Søndag d. 18. 2. s. e. helligtrekonger

kl. 10.00 Erik

kl. 16.30 Erik Søndergård

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Søndergård Luk. 21,25-36

Luk. 2,1-14

Joh. 2,1-11

Søndag d. 14. 3. s. i advent kl.
10.00 Marie Ørgaard

Børnesagens Fællesråd

Matt. 11,2-10

kl. 10.00 Erik Søndergård

Folkekirkesamvirket

Luk. 2,1-14

Tirsdag d. 16. Børne-julegudstjeneste
kl. 10.00 Marie Ørgaard

Fredag d. 26.

Se omtale

kl. 14.00 Marie Ørgaard
Se omtale

Børnesagens Fællesråd
kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Luk. 2,25-40

Se omtale

KFUK’s Sociale Arbejde
Onsdag d. 31. Nytårsaften

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 14.00 Erik Søndergård

Onsdag d. 24. Juleaften
kl. 12.45 Marie Ørgaard
Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd

Se omtale

Januar
Søndag d. 4.

Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd
Onsdag d. 24. Juleaften
kl. 15.15 Erik Søndergård
Luk. 2,1-14
Børnesagens Fællesråd

Søndag d. 1.

Se omtale
Onsdag d. 7.

Septuagesima
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 20,1-16

Onsdag d. 4.

Børnegudstjeneste
kl. 17.00 Erik Søndergård
Se omtale

Søndag d. 8.

Seksagesima
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Mark. 4,1-20

Søndag d. 15. Familiegudstjeneste
Helligtrekongers søndag
kl. 14.00 Susanne Kristensen

Onsdag d. 24. Juleaften
kl. 14.00 Marie Ørgaard

Februar

Søndag d. 28. Julesøndag

Torsdag d. 18. Børne-julegudstjeneste

Søndag d. 21. 4. s. i advent

Se omtale
Tirsdag d. 27. Hverdagsgudstjeneste

2. juledag
Matt. 23,34-39

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 13.00 Marie Ørgaard

Børnesagens Fællesråd
kl. 10.00 Marie Ørgaard

Onsdag d. 17. Børne-julegudstjeneste
Se omtale

Søndag d. 25. Dåbstræf

Torsdag d. 25. Juledag

kl. 13.00 Erik Søndergård
Se omtale
Søndag d. 22. 1. s. i fasten

Børnegudstjeneste

kl. 10.00 Susanne Kristensen

kl. 17.00 Marie Ørgaard

Matt. 4,1-11

Se omtale
Søndag d. 11. 1. s. e. helligtrekonger
kl. 10.00 Erik Søndergård

Kirkekaffe
Tirsdag d. 24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 14.00 Susanne Kristensen
Se omtale

